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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
Két új tornacsarnok épül
a Villányi úton
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Farsang és bálok
– jönnek a busók
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8

Fotó: www.gesualdo.hu

Virágzik
a kulturális élet

Idén Bényi Eszter textilművész
és Stimecz András karvezető kapta meg
a kerület legrangosabb kulturális elismerését, a Pro Cultura Újbuda díjat.
Mindketten a Magyar Kultúra Napján, január 22-én vették át a kitüntetést Hoffmann Tamás polgármestertől.
A díjátadó helyszíne nem véletlenül
lett a B32 Galéria és Kultúrtér, hiszen
ez az összművészeti találkozóhely
a kerület kulturális ütőerének számító
Bartók Béla Boulevard-on található,

ahol egymást érik a galériák és a művészeti programoknak is otthont adó kávéházak. A Kult 11 Egyesület ez évben
is itt rendezi meg a nem kizárólag újbudai közönséget vonzó ELEVEN Tavasz, illetve ELEVEN Ősz fesztivált,
ahol ezúttal Mexikó lesz a díszvendég.
Újbuda kulturális életének alapszövetébe tartozik a közösségi házak hálózata; idén fontos cél, hogy a helyi
hagyományok ápolásában élen járó
intézmények programjaikkal szerve-

Influenzajárvány:
Újbuda felkészült

sen csatlakozzanak a Kerület Hetéhez.
A házak emellett természetesen jelentkeznek újdonságokkal – folytatva
a sikeres kezdeményezéseket –, saját
kiadványokkal, kiállításokkal, színházi és zenés műsorokkal is. Eseményeikről, a kerület kulturális kínálatáról,
az izgalmas trendekről továbbra is
széles körű tájékoztatást nyújt a kerület ingyenes kulturális havi magazinja,
az idén kétéves Pont.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

9
SIKERSZTORI

Újbudai
világbajnok az év
parasportolója

A Törekvés SE vívótermébe lépve el sem kerülheti figyelmünket a dicsőségtábla, amelyen rengetegszer szerepel
Osváth Richárd, azaz Richie neve. A falon pedig nagy molinó a parasportoló világbajnok arcképével, fölötte a felirat:
„Büszkeségünk”. Richie igazi nagysága nemcsak sportolói
karrierjében rejlik, hanem példamutatásában és kitartásában is: egy végzetesnek bizonyuló 2008-as sérülést követően sem adta fel, hanem némi szünet után kerekes székes
vívóként folytatta korábban ép sportolóként is ígéretes
pályafutását.

Döntését olimpiai, Európa- és világbajnoki érmek igazolták vissza – bronztól aranyig –, eredményeit, hozzáállását
korábban Magyar Fair Play díjjal és a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjével is elismerték. Idén januárban már második alkalommal vehette át az év fogyatékos férfi sportolójának járó trófeát az Év Sportolója Gálán. Külön örömére
szolgált, hogy edzője, Beliczay Sándor ugyanekkor kapta
meg az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőjének
járó elismerést.
Osváth Richárd – más parasportolókhoz hasonlóan –
a Törekvés Sportegyesületnél együtt edz ép társaival. Mint
lapunknak elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekek is
lássák: a fogyatékkal élő sportolók ugyanúgy jól érzik magukat, mint az egészségesek, sokat nevetnek, és persze keményen edzenek, megdolgoznak az eredményekért. Most
legfőbb célja az, hogy a 2016-os riói ezüst után 2020-ban,
a tokiói paralimpián megszerezze az aranyérmet.
(Interjúnk az 5. oldalon)

Közösségben gondolkodunk

Újbuda képviselő-testülete január végi ülésén
fogadta el a kerület idei költségvetését,
amelyben intézményfejlesztésre, útfelújításra
és az egészségügyi ellátás bővítésére is rendelkezésre állnak források. Hoffmann Tamás
polgármester arról beszél: ahogyan tavaly,
2018-ban is olyan beruházások valósulnak meg
a kerületben, amelyek az egész közösség érdekeit szolgálják.

• Az esztendő első része jellemzően az értékelés ideje. Újbuda
polgármestereként hogyan látja a 2017-es évet?
Rengeteg átadott beruházást, sikeres programot tudhatunk
a hátunk mögött, amelyek az itt élőket szolgálják. Megnyílt
az új Kérő utcai 60+ központ, megújult a Kék-tó környéke,
játszótérrel gyarapodott Kelenvölgy, klimatizáltuk a Vahot,

illetve a Menyecske utcai rendelőket, december végére pedig
elültettük az 1111. fát is az Újbuda Veled zöldül! program részeként. A kulturális élet is virágzik, egyre több kreatív vállalkozás bontogatja szárnyait, a B32 Galéria és Kultúrtér pedig
tavaly ünnepelte fennállása 40. évfordulóját. Az iskolákba új
informatikai eszközöket vásároltunk, játszó- és sportudvarokat
újítottunk fel, speciális sószobát építettünk a legkisebbeknek.

• Mi változik 2018-ban?
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata 2018-ban
az egyes szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Jelenleg is dolgozunk az új, egész Újbudára kiterjedő
Kerületi Építési Szabályzaton, amelyet az év végéig kell elfogadnunk. Az újbudaiak érdeke világos: tiszta, kényelmes
és könnyen elérhető egészségügyi intézményeket szeretnének,
a kisgyermekes családoknak bölcsődei és óvodai férőhelyekre
van szükségük. Az önkormányzattól mint hivataltól gyors ügy-

intézést látnak szívesen, és azt, hogy tartsa rendben a közösségi
tereket, a parkokat, a játszótereket és persze az utakat.

• Melyek lesznek a legfontosabb fejlesztések az idén?
Az egyik legkiemeltebb az 1-es villamos már folyamatban lévő
meghosszabbítása az Etele térig, közben Gazdagréten is számos dolog átalakul. Múlt évben a Gazdagréti Tanuszoda telkén
az önkormányzat finanszírozásában ötvenmillió forintból már
megtörtént a közművesítés, az idei költségvetés pedig a parkolók és a környezetrendezés anyagi fedezetét biztosítja hasonló
nagyságrendben. Az idén közel 500 millió forintból újítjuk fel
teljesen és bővítjük száz férőhellyel a Gazdagréti Szivárvány
Óvodát. A lakótelep kismamáinak lesz könnyebbség, hogy
a Csíki-hegyek utcában, egy eddig más funkciót betöltő épületet a védőnői szolgálat helyszínévé alakítunk át. Így senkinek
sem kell beutazni a központig a rendszeres ellenőrzésekre.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Választási útmutató
Tisztelt Választópolgárok!

Ajánlóívek

Magyarország köztársasági elnöke 2018.
január 11-én kitűzte az országgyűlési
képviselők 2018. évi választásának napját. A szavazás napja: 2018. április 8., vasárnap.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgárok 2018. február
19-étől (hétfő) 2018. március 5-éig (hétfő)
ajánlóíven ajánlhatnak jelöltet. Az ajánló
ívet saját kezűleg kell aláírni.

mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be,
legkésőbb 2018. április 6. (péntek) 16.00
óráig.
Mozgóurna iránti kérelmet a választás
napján (2018. április 8., vasárnap) 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz is
be lehet nyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a választópolgár

•
•
•
•
•
•

nevét
születési nevét
születési helyét
anyja nevét
személyi azonosítóját
szavazókör területén lévő tartózkodási
helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri,
ha az magyarországi lakcímétől eltér
• a mozgóurna-igénylés okát
• a választópolgár vagy meghatalmazottja aláírását.

Szavazni egy egyéni
választókerületi jelöltre és egy
országos listára lehet.
Kerületünkben a 02. számú, illetve a 18.
számú országgyűlési egyéni választókerület jelöltjeire lehet voksolni.
Az a nemzetiségiként regisztrált választópolgár, aki a nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét
az országgyűlési képviselők választására
is kiterjedő hatállyal kérte, pártlista helyett nemzetiségi listára szavaz, amennyiben az adott nemzetiség rendelkezik nemzetiségi listával.

Választási értesítő,
névjegyzék
A szavazás napján reggel 6.00 órától este
19.00 óráig személyesen lehet voksolni abban a szavazókörben, amelyikben
a választópolgár szerepel a névjegyzékben. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló választási értesítő tartalmazza, amelyet minden szavazópolgár 2018.
február 9-étől kezdődően postai úton kap
kézhez. Ha valaki 2018. február 9. után
kerül a szavazóköri névjegyzékbe, arról
a választópolgárt a helyi választási iroda
tájékoztatja, választási értesítő átadásával
vagy megküldésével.
A szavazóköri névjegyzék a helyi választási irodában (XI. kerület, Újbuda
Polgármesteri Hivatala, 1113 Budapest,
Zsombolyai u. 4., fszt. 1.) 2018. január 11étől 2018. április 6-áig tekinthető meg,
munkanapokon 8.00–16.00 óra között.

hirdetmény
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata felhívja azon pedagógusok
figyelmét, akik állandó kerületi lakosok, és 50, 60,
65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy

díszoklevél megadása
iránti kérelmüket

2018. január 15-étől

nyújthatják be a hivatal Humánszolgálati Igazgatóságán
(1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 408. szoba).
A kérelemhez mellékletként
a következőket kérjük csatolni:
· arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett
oklevél másolatát, rövid szakmai önéletrajzot,
a pályán eltöltött minimum 30 esztendős
munkaviszony igazolását (munkakönyv)
· a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél
igényléséhez az előző díszoklevél másolatát
· személyi adatok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
másolatát, adószámot, tajszámot, valamint annak
a bankszámlának a számát, ahova az önkormányzat
által adott összeget utalni lehet. Ha nem rendelkezik
számlaszámmal, akkor a pontos lakcímet kérjük
megadni.
A kérelem beadásának végső határideje:
2018. február 28.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár
érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Átjelentkezés, külképviseleten
szavazás
A voksolás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat, átjelentkezési kérelmét (valamint
ennek későbbi módosítását vagy vis�szavonását) személyesen adhatja le a helyi választási irodában (1113 Budapest,
Zsombolyai utca 4., fszt. 1., munkanapokon 8.00–16.00 óra között) vagy levélben,
illetve a www.valasztas.hu weboldalon
2018. április 6. (péntek) 16.00 óráig.
A szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár Magyarország külképviseletein adhatja le voksát. Külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételt (valamint
ennek későbbi módosítását vagy törlését)
2018. március 31. (szombat) 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, levélben vagy személyesen a helyi választási irodán (1113 Budapest, Zsombolyai utca
4., fszt. 1., munkanapokon 8.00–16.00 óra
között).

Annak a választópolgárnak, aki a mozgóurna kivitelét nem annak a szavazókörnek a területére kéri, amelynek névjegyzékében szerepel (a lakcíme alapján),
a mozgóurna-igénylés előtt átjelentkezési
kérelmet is be kell nyújtania.

Fogyatékossággal élő
választópolgárok szavazása
A fogyatékossággal élő választópolgár
kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben voksolhasson. A kérelmet
a helyi választási irodához (1113 Budapest,
Zsombolyai utca 4., fszt. 1.) munkanapokon 8.00–16.00 óra között lehet benyújtani
2018. április 6. (péntek) 16.00 óráig.

A XI. kerületben lévő
akadálymentes szavazókörök
elhelyezésére szolgáló épületek
az alábbiak:

A mozgásában korlátozott választópolgár
(aki egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt
a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe) meghatalmazott útján
vagy személyesen a helyi választási irodában (1113 Budapest, Zsombolyai utca
4., fszt. 1., munkanapokon 8.00–16.00 óra
között), valamint levélben, illetve elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon

• Budapest, XI., Baranyai utca 16–18.
(általános iskola)
• Budapest, XI., Bartók Béla út 29.
• Budapest, XI., Bocskai út 47–49. (általános iskola)
• Budapest, XI., Bükköny utca 2–4. (GAMESZ)
• Budapest, XI., Bükköny utca 9. (óvoda)
• Budapest, XI., Csíki-hegyek utca 13–
15. (általános iskola)
• Budapest, XI., Egry József utca 3–11.
(általános iskola)
• Budapest, XI., Érdi út 2. (általános iskola)
• Budapest, XI., Fogócska utca 4. (általános iskola)
• Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. (szociális otthon)
• Budapest, XI., Menyecske utca 2. (általános iskola)
• Budapest, XI., Mérnök utca 42. (óvoda)
• Budapest, XI., Mérnök utca 39. (SZÁMALK)

A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a Budapest, XI. kerület, Galvani
út–Solt utca–Kondorosi út–Sáfrány utca–vasútvonal–
kerülethatár–Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzata. A településrendezési eszköz
egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése értelmében
teljes eljárás formájában történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.
§-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében
értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket
a terv közzétételéről.
A terv 2018. január 30-ától 2018. március 1-jéig
megtekinthető az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Iroda felületén a készülő településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017.
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d)
pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot
és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi
tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. február 21-én, szerdán 13.00–16.00 óráig (Zsombolyai u.
4. V. emelet). A fórum részeként megjelenő partnerek
nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak
meg észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán
(Zsombolyai u. 4. V. emelet) kaphatnak.
Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a lakossági fórumon felül a foepitesz@
ujbuda.hu e-mail címre 2018. március 1-jéig nyújthatják be.
Takács Viktor Tibor
főépítész megbízásából
Bódis Csaba referens

Mozgóurna igénylése

értesítés

A vak vagy gyengén látó választópolgár
2018. március 29. (csütörtök) 16.00 óráig
igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a voksoláshoz. A kérelmek benyújthatók a www.valasztas.hu oldalon,
levélben vagy személyesen a helyi választási irodában (1113 Budapest, Zsombolyai
utca 4., fszt. 1., munkanapokon 8.00–16.00
óra között).

Regisztrációkérelmek,
levélben szavazók
A Magyarország határain kívül élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok is élhetnek választójogukkal,
ha regisztrációs kérelmet nyújtanak
be a www.valasztas.hu weboldalon vagy
papíralapon (személyesen vagy postán).
A levélben szavazók névjegyzékbe való
felvételének határideje: 2018. március
24. (szombat) 16.00 óra.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon
bizalommal az Újbuda Polgármesteri Hivatalában működő helyi választási irodához, amelynek új címe és nyitva tartása:
1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., földszint 1., munkanapokon 8.00–16.00 óra
között.

Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB)
Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(amelyet a képviselő-testület 2018. január
18-i ülésén választott meg)
• Elnök: Homolay Károly
• Elnökhelyettes: Kis Mihály
• Tag: Khoórné Rápolthy Beáta
• Póttagok: Gyurcsó Gyuláné és Gorka
Szabolcs
A későbbiekben szándékozunk ismételt
tájékoztatást adni a tisztelt választópolgároknak a szavazással kapcsolatos jelentősebb új információkról. Az aktuális nyomtatványokat addig is megtalálják a www.
valasztas.hu és a www.ujbuda.hu oldalon.
Budapest, 2018. január 24.

Tisztelettel:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna,
a helyi választási iroda vezetője

értesítés
A Bp. XI. Ker. Újbuda Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a Budapest, XI. kerület, Budaörsi út–Kőérberki út–Repülőtéri út–Budaörs közigazgatási határ
által határolt terület kerületi építési szabályzata. A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése
értelmében teljes eljárás formájában történik. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a
és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv
közzétételéről.
A terv 2018. január 29-étől 2018. február 28-áig
megtekinthető az önkormányzat weblapján, a Főépítészi Iroda felületén a készülő településrendezési eszközök címszó alatt. A tervvel kapcsolatos észrevételeket
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.
A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017.
(III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d)
pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot
és civil szervezeteket, hogy a Főépítészi Iroda tárgyi
tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2018. február 19-én, hétfőn 13.00–17.00 óráig (Zsombolyai u. 4.
V. emelet). A fórum részeként megjelenő partnerek nyilvántartásba vételi lap kitöltésével tehetnek fel kérdéseket, tehetnek javaslatokat, illetve fogalmazhatnak meg
észrevételt a dokumentációval kapcsolatban.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán kaphatnak (Zsombolyai u. 4. V. emelet).
Az új településrendezési eszközre vonatkozó javaslataikat írásban a lakossági fórumon felül
a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre 2018. február
28-áig nyújthatják be.
Takács Viktor Tibor
főépítész
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Közösségben gondolkodunk

(Folytatás az 1. oldalról)
Hasonló módon bővítjük egyébként a Keveháza utcai egészségügyi intézményünket is, ahol a tetőtér beépítésével egy új
alapellátási centrum jön majd létre, a gazdagrétivel együtt 234
millió forintból. A leglátványosabb beruházás a Gazdagréti tér
megújítása lesz. A Bikás park a bizonyíték arra, hogy a közés zöld területek rendezésekor érdemes ezekre a helyekre egyúttal közösségi térként is tekinteni, hiszen így tudunk egyszerre
több korosztályt is kiszolgálni. A zöld felületi beruházásainkra
2017-ben közel 500 millió forintot költöttünk. Legutóbb az Albert utca és az Andor utca sarkán adhattunk át új játszóteret, ez
évben pedig az Igmándi úti és a Szent Adalbert téri játszótérre
járó gyerekek örülhetnek majd az új eszközöknek, amelyekre
250 millió forintot fordítunk. Hiszünk abban, hogy a rendezett
zöld területek, a szabadidős sportlehetőségek egyre több embert csábítanak a szabadba. Ezért újítjuk fel az iskolaudvarokat, tornatermeket – előbbieket sok esetben tao-forrásokból –,
valamint a sportlétesítményeinket is, amelyek sora 2018-ban
ismételten növekszik. A megépülő tan- és versenymedence
a mindennapos testnevelés részévé tudja tenni az úszást, amely
– mint tudjuk – az egyik legjobb mozgásforma, főként a kisgyermekeknek.
• Egymást érik a beruházások Újbudán, ez a legnépszerűbb
kerület a családalapítás előtt álló fiatalok közt. A városrész
sikere egyben felelősség is.
Újbuda – ezt sokszor elmondtam már – rendkívül előnyös adottságokkal rendelkezik, mérete, elhelyezkedése és sokszínűsége
is emeli vonzerejét. Önmagában azonban ez nem elég: tudatos
városfejlesztésre van szükség ahhoz, hogy az adottságokat ki
is tudjuk használni. A leglényegesebb, hogy mindig közösségben gondolkodunk, kikérjük az érintettek véleményét, odafigyelünk az újbudaiakra. Az elmúlt esztendőkben igyekeztünk
olyan döntéseket meghozni, koncepciókat kidolgozni, amelyek
világos irányt szabnak a fejlődésnek, egy emberi léptékkel mérhető, és ami a legalapvetőbb: a helyiek számára élhető kerület
alapjait tettük le. Ebben a fejlődés, a kiszámíthatóság és a biztonság az elsődleges. Ezért is van, hogy egyre több vállalkozás lát lehetőséget Újbudán, és alakít át olyan elhagyott ipari
területeket, mint a Duna-parti rozsdaövezet. Mindezek a beruházások a helyi vállalkozásoknak is lendületet adnak, a szolgáltatások fejlődése csak növeli a város vonzerejét, javítja az itt
élők kényelmét, miközben a vállalkozók és cégek befizetései
lehetőséget teremtenek a szociális és az egészségügyi intézmények korszerűsítésére.
• A kerület fejlődésével lépést tartanak a közlekedési beruházások, de ezekkel együtt az itt közlekedő és parkoló autók száma
is erős emelkedést mutat. Az agglomerációból érkezők nagy
része Újbudán keresztül közelíti meg Budapest egyes részeit,
sokszor bosszúságot okozva a kerületben élőknek.
Az M4-es metró megépítése, és az ehhez kapcsolódóan Őrmezőn létesült, több mint kétezer férőhelyes P+R parkolók eleinte
sokat enyhítettek a parkolási nyomáson, ám egyre többen hagyják autóikat elsősorban a gellérthegyi és lágymányosi részeken,
ami valóban akadályozza a helyieket. Az ő érdekükben és megkérdezésük mellett készült el egy részletes parkolási koncepció,
amely újabb területeket vonna be a fizetős zónába. Nem az autósok ellen, hanem a kerület élhetősége érdekében. A fővárosi
tapasztalatok szerint a parkolási díj bevezetése a leghatásosabb
módszer arra, hogy az átmenő forgalmat a P+R parkolók felé
tereljük a lakóövezetből. Mindez azonban nem csupán a mi
szándékainkon múlik. A Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása is szükséges ezekhez a lépésekhez, most erre a döntésre
várunk. Ám ez a gyógyszer sem hat azonnal. Az új parkolási

övezetek kialakítása bonyolult és drága dolog, hosszú ideig is
elhúzódhat. Ezért is lenne jó, ha az M4-es metró továbbhaladna
a budaörsi virágpiacig, mert egy hozzá kapcsolt P+R parkolóval még inkább mentesíthetnénk a kerületet és a fővárost, nem
mellesleg talán az emberek is gyorsabban jutnának el a munkahelyükre. Reméljük, az 1-es villamos várhatóan év végére
elkészülő meghosszabbítása is segít majd a probléma megoldásában, és egyre többen választják a kötött pályás közlekedést.
A fonódó villamos tapasztalatait látva mindenképpen bizakodók vagyunk.

• Az, hogy a szuperkórház Budaörshöz közeli környéken, Újbuda Dobogó városrészén épülhet fel, újabb érv a metró továbbépítése mellett.
A szuperkórház több szempontból is lehetőség a kerület számára. Az ország legmodernebb egészségügyi intézménye az újbudaiak szomszédságában épülhet fel – az pedig senkinek sem
mindegy, hogy néhány percet vagy több órát kell-e utazni egy
ilyen intézményhez. Emellett a szuperkórház valóban eggyel

több ok a tömegközlekedés fejlesztésére és a már sokszor említett M4-es metróvonal meghosszabbítására. Minden ilyen beruházás használ a kerületnek, hiszen az infrastruktúra bővülésével a cégek is egyre nagyobb potenciált láthatnak a területben.
Amikor azért dolgozunk, hogy fontos központi beruházások
ebben a kerületben valósuljanak meg, minél több uniós, illetve
kormányzati támogatás jelenjen meg Újbudán, akkor mindig
vizsgáljuk azt is, hogy ezek milyen hatással lesznek a kerület
életére, gazdaságára. Olyan fejlesztéseket hajtunk végre, amelyek továbberősítik a kerületet, és csak olyan magánberuházásokat támogatunk, melyek összhangban vannak a céljainkkal,
vagyis az egész közösséget szolgálják.
• Az egészségügyi fejlesztéseknél eredményesen sikerült lekötni
a fejlesztési forrásokat, hiszen nem a szuperkórház az egyetlen Újbudát érintő projekt az Egészséges Budapest Program
részeként. A Szent Kristóf szakrendelő mellett kialakítandó
Gyermek-egészségügyi Centrum is részben ebből a forrásból
valósul meg. Mikorra várható a beruházás indulása?
A tavaly ősszel kormányzati forrásból elkülönített majdnem
1,9 milliárd forint és az önkormányzat saját forrása is rendelkezésre áll, amelyet majd az orvosi eszközök beszerzésé-

Stabil és megalapozott a büdzsé
A képviselő-testület január 18-án elfogadta Újbuda 2018. évi költségvetését,
a bevételi és a kiadási főösszeget egy
aránt 29,2 milliárd forintban határozta
meg. Hoffmann Tamás polgármester
hangsúlyozta: a büdzsé számai megalapozottak, a kerület kiváló gazdasági
helyzetben van, miközben évek óta nem
emelkedtek az adók és idén sem vezetnek
be új adónemeket. Hozzáfűzte: amellett, hogy a szociális kiadásokat szinten
tartják, 2018-ban jelentős összeg jut
fejlesztésekre, felújításokra, beruházásokra is.
Soltész Erika, a kerület pénzügyi igazgatója elmondta,
az idei bevételeket növeli a tavalyi esztendő 2 milliárd
forintos maradványösszege és a kamatozó kincstárjegyek visszaváltásából származó 1,5 milliárd forint is. –
Az állami támogatások összege a 2 milliárd forintot is
meghaladja, ennek legnagyobb részét a régóta tervezett
Gyermek-egészségügyi Centrum és Egynapos Sebészet
kialakítására fordítja Újbuda, de jut belőle belterületi
utak, járdák, közterületek fejlesztésére is – tette hozzá.
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közti forrásmegosztást szabályozó rendelet értelmében Újbuda Önkormányzatát idén 8,646 milliárd forint

illeti meg, ami 2017-hez képest 630 millió forintos növekedést jelent.
A napirendi pont vitájában Hintsch György, a szocialista frakció vezetője kifejtette: bár a költségvetés biztosítja a kerület működését, és minimális összeget beállítottak az önerős fejlesztésekre is, a nagyobb léptékű
beruházások jórészt állami támogatásból valósulnak
meg. A politikus arról is beszélt, hogy szerinte jóval
többet kellene a rászorulóknak juttatni.
Felvetésére Molnár László alpolgármester úgy reagált: a támogatások a szociális ellátórendszeren keresztül az újbudaiak mintegy 8 százalékához jutnak el, ami
nagyon jó arány, különös tekintettel arra, hogy a XI. kerület a főváros egyik legjómódúbb városrésze. Soltész
Erika pedig konkrét számokkal támasztotta alá, hogy
Újbuda hozzáteszi a megfelelő önerőt az államtól származó fejlesztési forrásokhoz.
A testületi ülésen elfogadták a Környezetvédelmi
Program Intézkedési Tervét is. Ez a 2018-ra tervezett környezetvédelmi tevékenységet határozza meg,
és az önkormányzat közel 90 millió forintot rendelt hozzá. A grémium arról is döntött, hogy az Újbudai Petőfi
Sándor Általános Iskola fennállásának 190. évfordulója
alkalmából jóváhagyja a költő mellszobrának újraállítását, valamint támogatja egy emléktábla létrehozását
az intézmény épületében.
(V. L.)

re fordítunk. Az építkezések idén elindulnak. A Svábhegyi
Gyermekkórház 2007-es bezárásával, valamint a Budai Gyermekkórház kapacitásának csökkentésével a budai szakellátás
igen súlyos hátrányt szenvedett el. A gyermekek gyógyítása
többnyire a pesti oldalra hárul, az egyetlen budai intézmény,
a Szent János Kórház befogadóképessége minimális, itt ös�szesen 93 beteget tudnak ellátni. A Gyermek-egészségügyi
Centrummal a gyermekkórházak is mentesülnek a teher egy
része alól, hiszen a könnyebb eseteket Újbudán is el tudják
majd látni, a családoknak csak súlyosabb problémák esetén
kell a szakkórházakat igénybe venniük.
• A közösségi közlekedés fejlesztése teljes infrastrukturális
megújulást is jelent, most éppen az Etele úton lehetünk tanúi
egy nagyobb átalakulásnak. Hogyan fog kinézni az utcakép a
munkálatok befejezése után?
Minden ilyen beruházást a lehetőségeinkhez képest igyekszünk komplexen kezelni, hogy a közlekedésfejlesztéssel
párhuzamosan az itt élők életminőségén is javítani tudjunk.

Az 1-es villamos nemcsak a kerület, hanem Budapest egyik
legnagyobb lakótelepén vezet majd át, ahol csaknem ötvenezer
újbudai, köztük nagy számban idős ember él. Mindazon túl,
hogy a meghosszabbítással akadálymentes és közvetlen kapcsolat jön létre a pesti oldallal, megújulnak a környező zöld felületek az Etele út mentén, valamint a Fehérvári út és a Tétényi
út között, érintve a lakóépületek közötti területeket is, önkormányzati forrásoknak köszönhetően. Korszerűsítjük a Tétényi
út és a Fejér Lipót utca közötti parkot és játszóteret, a Somogyi
út és a Bártfai út közötti parkot, valamint a Tétényi út útpályáit
elválasztó zöld sávot is. Összességében közel ötszáz fával, 11
ezer új cserjével, valamint 21 ezer négyzetméter megújult zöld
területtel lesz gazdagabb a kelenföldi lakótelep környéke.
Újbuda gyarapszik, a kerület fejlődésének megvan az iránya,
a költségvetés kiegyensúlyozott. Az a feladatunk, hogy folytassuk a munkát. Dolgunk van bőven, nem állhatunk meg, el kell
érnünk a céljainkat. Szükségünk van mindenki támogatására,
ötletére és javaslatára, hiszen közösen kell építenünk Újbudát.
Ez a mi kerületünk, az önkormányzatnak pedig azon kell dolgoznia, hogy megőrizze mindazt, amit szeretünk, és megújítson mindent, ami az itt élők érdekeit szolgálja.
(Újbuda)

hírkép

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943 januárjában szenvedett megsemmisítő vereséget a 2. magyar hadsereg
Voronyezs körzetében. A Don-kanyarban hősi halált
halt újbudai katonák emléke előtt is tiszteleg
a Rudnikói Magyar Központi Temető XI. parcellájában felállított sírkő. (Korábbi felvétel)
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Két új tornacsarnok épül
a Villányi úton
Nemcsak a testnevelésórák és a sportélet eddigi
nehézségeit oldja meg a 2,2 milliárd forint
kormányzati támogatásból felépülő két tornacsarnok a Budai Ciszterci Szent Imre és a Szent
Margit Gimnáziumban, hanem az oktatási,
közösségi helyek is megújulnak, és a diákok
életminősége is javul.
Közel kétezer gyermek tanul a két jeles oktatási intézményben.
Az évszázados múltra visszatekintő iskolákat annak idején nem
ekkora létszámra tervezték, és akkoriban nem volt kiemelten
fontos követelmény a diákok fizikai erőnlétének megőrzése
sem. A tanulók emiatt tornaszobákban, rossz minőségű pályákon tréningeznek, és az is előfordul, hogy egy-egy osztály nem
jut tornateremhez. A Szent Imre Gimnázium diákjai gyakran
lépcsőfutással edzik testüket. A tervezett beruházás látványtervei még nem véglegesek, de az már látható, hogy az új tornacsarnokok a műemlékvédelem alatt álló épületek mögött, a Gellért-hegy oldalában helyezkednek majd el.
A Szent Imre Gimnázium igazgatója, Barlay Bence elmondta:
a ciszterciek iskolája kétszintes tornacsarnokkal bővül. A pálya
alkalmas lesz kézilabda-, illetve kosárlabda-mérkőzésekre is,
az oktatásban pedig egyszerre három osztálynak tarthatnak itt
testnevelésórákat.
Mindkét intézmény rendezvények lebonyolítására is használhatja majd az új csarnokokat, ahol nézőket befogadó lelátók is
épülni fognak. – Különösen a Szent Margit Gimnáziumban küzdöttünk ezzel a gonddal – tudtuk meg Vízhányó Zsolt igazgatótól. Felidézte, hogy a közelmúltban kénytelenek voltak kétszer
is előadni a Szent Margit-napi színdarabot, mert a tanulók nem
fértek be egyszerre a kis előadóterembe. Az új tornacsarnok tetején műfüves focipályák kapnak majd helyet, és a Szent Margit Gimnázium vezetősége reméli, hogy a 2020-as Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusnak is helyszínt biztosíthatnak.
Az igazgatók arról is beszámoltak, hogy a tervek szerint még
idén vagy jövő év elején megkezdődhet az új tornacsarnokok
kivitelezése. Ha a munkálatok megfelelő ütemben haladnak,
a gyerekek két év múlva vehetik birtokba az új létesítményeket.
(D. B. S.)

Nagyszabású
fejlesztések az egyházi
gimnáziumokban
Több mint kétmilliárd forintból fejlesztik, bővítik
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, valamint a Szent Margit Gimnázium tornatermeit,
sportcsarnokait – jelentette be Simicskó István
honvédelmi miniszter, Újbuda
országgyűlési képviselője.
A jelenkori világban kiemelten fontos
a keresztény, katolikus templomok építése, intézmények fejlesztése – hangsúlyozta Simicskó István. A Szentimrevárosban lévő két, jelentős hagyományokkal
rendelkező iskola megújulásáról azt
mondta: az összesen több mint kétmilliárd forintos forrást az intézmények
tornatermeinek megújítására, sportcsarnokaik fejlesztésére, bővítésére fordítják.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára felidézte: csak
a XI. kerületben mostanáig 2,5 milliárd
forintot fordítottak egyházi, többségében római katolikus, kisebb részben
református és más kisebb keresztény
közösségek támogatására. Ezek közül példaként emelte ki, hogy
15 millió forintból újulhatott meg a Szent Margit Gimnázium
díszterme. A Budai Ciszterci Szent Imre-templom megújítását
310 millió, a Szent Adalbert-plébánia és közösséget 144 millió
forinttal támogatták, míg a gazdagréti templom teljes befejezé-

Biztonságosan az utakon!
Közeledik a tavasz,
így érdemes figyelmet
szentelni autónk
műszaki állapotának
alapos átvizsgálására.
A téli időszak könnyen
igénybe veheti járművünket, egy állapotfelméréssel azonban
minden hiba vagy
sérülés fellelhető.
Mire szükséges odafigyelnünk? – A tavaszi virágzás
okozta
pollenszennyezés
miatt ajánlatos a pollenszűrő ellenőrzése, az esetleges
légúti panaszok megelőzése
érdekében – hangsúlyozza
Mike András, a Kövesdán
Kft. autószerviz vezetője.
– Az átvizsgálás során fokozottan ellenőrizzük a nyári
gumik szerkezetét, beleértve
annak felületét és bordázatának mélységét. Véleményünk
szerint 4 évnél idősebb abroncsokat nem ajánlatos feltenni
a gumicsere során. A továb-

biakban érdemes a téli, fagyálló-ablakmosó folyadékot
nyári, bogáreltávolító hatásúra cserélni, illetve ellenőrizni az ablaktörlő lapátok

és a töltőrendszer állapotát.
Abban az esetben, ha klímával felszerelt a gépkocsink,
tavasszal azt is érdemes átvizsgáltatni. Ilyenkor a szel-

sére legutóbb 800 millió forintot fordítottak. Soltész Miklós hozzátette: ezen felül most a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1,2 milliárd, míg a Szent Margit Gimnázium fejlesztésére 1 milliárd forintot biztosítanak.

A két intézmény fejlesztéseiről szóló újbudai sajtótájékoztatón
részt vett Szkaliczki Csaba Örs, a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánia plébánosa és Vízhányó Zsolt, a Szent Margit Gimnázium
igazgatója is.
(MTI)

kék hírek

Ingatlant ígért a csaló

A 37 éves szentendrei M. Sándor 2014 szeptemberétől több ismerősének azt ígérte, hogy banki
hiteltartozással terhelt ingatlanokat szerez nekik a piaci ár alatt. A férfi ötszázezer és kétmillió forint közötti összegeket kért megbízási díjként, majd további letéti összegeket csalt ki,
és befektetési lehetőségeket is ajánlott magas hasznot ígérve. Összesen nyolcvanegy sértett
adott át M. Sándornak több mint 200 millió forintot, de sem az ingatlanokhoz, sem a pénzükhöz nem jutottak hozzá. A XI. kerületi rendőrkapitányság munkatársai csalás bűncselekmény
megalapozott gyanújával indítottak eljárást, és 2017. október 16-án elfogták az elkövetőt.
A nyomozást a napokban befejezték, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldték
az illetékes ügyészségnek.

Gorombáskodott a buszon
Az újbudai rendőrök elfogták azt a férfit, aki január 18-án a reggeli órákban – a 33-as jelzésű
autóbuszon utazva – a Kelenföldi Erőmű megállónál a jármű ajtaját többször megrúgta, hangosan szitkozódott, a busz vezetőjét pedig több megállón keresztül trágár szavakkal illette.
A kiérkező járőrök a 22 esztendős budapesti férfit elfogták, majd előállították a XI. kerületi
rendőrkapitányságra, ahol garázdaság vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését.
állapotát. Az átvizsgálás
során ellenőrizzük a lengéscsillapítókat, a fékeket, folyadékszinteket és szíjakat,
átnézzük az izzókat, beállítjuk a fényszórókat. Felmérjük
a kormánymű és a futómű
állapotát, a kipufogórendszert, az alváz és a karosszé
ria korrodálódását, illetve
az akkumulátor töltöttségét

lőzőrendszert
kitisztítjuk,
az utastér levegőztető rendszerének szűrőjét kicseréljük.
Mivel fő a biztonság, mindenképpen érdemes szakemberre
bízni a tavaszi felkészítést,
hogy a balesetek kockázatát
minimálisra csökkentsük –
hangsúlyozza a Kövesdán
Kft. szakértője.
(X)

Elfogták a bolti tolvajokat
A XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozást folytat lopás vétség elkövetése miatt egy
46 éves budapesti férfi és egy 45 éves gyömrői nő ellen. A pár január 19-én este, a Savoya
Parkban lévő élelmiszer-áruházból játékszoftvert, élelmiszereket, evőeszközöket akart ellopni közel 40 ezer forint értékben. A pénztártól való távozás után a tetteseket a biztonsági
szolgálat munkatársai feltartóztatták, és értesítették a rendőrséget. Az újbudai járőrök M.
Zsoltot és Sz. Jánosnét elfogták és előállították a kerületi kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Segélykiáltások a szomszédból
Egy Regős utcai társasházból hívta fel a rendőrség tevékenységirányítási központját egy férfi
január 18-án hajnalban azzal, hogy a szomszédjában élő idős hölgy segítségért kiabál. A XI.
kerületi rendőrkapitányság járőrei néhány percen belül megérkeztek a lakáshoz, ahol benyomták a bejárati ajtót. Az ingatlan tulajdonosa magatehetetlenül feküdt a padlón, és erős fájdalmakra panaszkodott. A rendőrök azonnal mentőt hívtak az asszonyhoz, és annak kiérkezéséig
mellette maradtak. A sérült nőt kórházba szállították.

Otthoni szakápolás

Suzuki Kövesdán Márkakereskedés:
‘221 Budapest, Hajó u. 1.
Nyitvatartás: H-P: 7:30-16:30 Sz: 9-14
E-mail: info@kovesdan.hu
Internet: www.suzukikovesdan.hu.hu
Telefonszám: +36-1-229-2500

Az otthoni szakápolás (1116 Budapest, Kenderes utca 4.) kerületünk lakosainak nyújt
segítséget, célja a kórházi ellátás kiváltása,
az egészség helyreállítása, a beteg állapotának
stabilizálása, valamint a további megbetegedések megelőzése. Az otthoni szakápolás minden esetben a háziorvos, illetve a kezelőorvos
szakmai együttműködésével valósul meg.
Az otthoni szakápolás formája lehet
a szakápolási tevékenység, valamint
a szakirányú rehabilitációs tevékenység, azaz gyógytorna. Az otthoni
szakápolás részeként az ápolási tevé-

kenységek legfeljebb 14 vizitre rendelhetők el,
és naptári évenként – ismételt orvosi vizsgálat
alapján – további három alkalommal ismételhetők meg. A gyógytorna két hónapos időtartamú kúránként, legfeljebb 28 vizitre rendelhető el, és naptári évente egy alkalommal
megismételhető.

aktuális
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Újbudai világbajnok az év
parasportolója
• Miben rejlik Sanyi bácsi nagyszerűsége?
Az én nevelőedzőm ismerte Sanyi bácsit, így
amikor átkerültem ide, rögtön ő kezdett velem
foglalkozni. Tárt karokkal fogadott, és technikailag sokat tudott hozzátenni a már meglévő
tudásomhoz. Ő olyan számunkra, mint egy jó
apa. Pátyolgat minket, mindig számíthatunk
a segítségére. Azt hiszem, nélküle nem érhetnénk el ezeket a sikereket.
• Milyen versenyekre készülsz most? Milyen
célokkal indulsz neki a jövőnek?
A következő versenyünk Egerben lesz február
közepén. A nyár végén ismét Olaszországba
utazunk az Európa-bajnokságra, az lesz az év
fő viadala. Novemberben pedig már elkezdődik a kvalifikációs időszak, onnantól kezdve
nagyon oda kell figyelnünk, hogy pontokat
gyűjtsünk, és kijussunk Tokióba. Igen, a paralimpiai arany a legfőbb célom. Nem lesz egyszerű, de oda fogom tenni magam, és szeretnék bajnokként hazatérni Japánból.

A Törekvés SE vívótermébe lépve
el sem kerülheti figyelmünket
a dicsőségtábla, amelyen rengetegszer szerepel Osváth Richárd,
azaz Richie neve. A falon pedig
nagy molinó a világbajnok
arcképével, fölötte a felirat:
„Büszkeségünk”. Richie igazi
nagysága nemcsak sportolói
karrierjében rejlik, hanem példamutatásában és kitartásában is.
• Ha megváltoztathatnád a múltat, és tudnád,
hogy ép sportolóként csak kisebb eredményeket érnél el, visszamennél 2008-ba elkerülni a végzetes sérülést?
Nagyon nehéz erre válaszolni, de ha végiggondolom az elmúlt öt-hat év sikereit, élményeit,
akkor azt kell mondjam, hogy nem adnám oda
őket semmiért. Én már nem szeretném megváltoztatni a múltat.
• Itt, a Törekvés Sportegyesületnél együtt
edzetek az ép sportolókkal. Miért jó ez így?
A gyerekek nagyon szeretnek minket, sokat
jelent nekik, hogy együtt tréningezhetnek egy
világbajnokkal. Amikor Rióból hazatértünk,
úgy néztek ránk, mintha a Messiás szállt volna
le az égből. Persze nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy látják, a fogyatékkal élő sportolók sem keseregnek, ugyanúgy jól érzik magukat, mint egészséges társaik, sokat nevetnek,

és persze keményen edzenek, megdolgoznak
az eredményekért.
• Mi volt a gond Rióban, miért úszott el az
olimpiai arany?
Egy olyan kínai ellenfelet kaptam, aki már
nyert olimpiai aranyat. Az iramot 8-8-ig bírtam vele, utána fejben és fizikailag is elfáradtam. Kicsit bánom, hogy nem sikerült, de
az ezüstéremnek is nagyon örülök.
• Rómában, a világbajnokságon kárpótoltad
magad egy aranyéremmel...
Nagyon kemény olasz ellenfelem volt a döntőben, akit a hazai pálya is repített előre. Már
14-12-re vezetett, amikor nekem jött ki jobban a hajrá, és sikerült fordítanom. 15-14 lett
a vége.
• Egy gyönyörű gálán Beliczay Sándor edzővel közösen vehettétek át a Nemzeti Színházban az év fogyatékos férfi sportolójának
és az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó
edzőjének járó díjat. Számítottál erre az elismerésre?
Őszintén mondom, hogy nem. Sanyi bácsi tavaly már elnyerte ezt a címet, és egymást követő esztendőben ritkán ismételnek. Mellém
pedig két kiváló eredményeket elért parasportolót jelöltek a sportújságírók. Nagy öröm volt,
hogy most az edzőmmel együtt vehettük át
a trófeát.

hírkép

A Magyar Jégkorong Szövetség idén harmadik alkalommal rendezte meg országszerte a jégpályák éjszakáját, amelyhez Újbuda is csatlakozott. A Kőrösy József
utca elején lévő – Újbuda Önkormányzata által támogatott – jégpálya január 20án nem zárt be 20 órakor, hanem egészen éjfélig várta a korcsolyázókat, akik szép
számmal vettek részt a Múzeumok Éjszakájához hasonló programon.
Aki lemaradt az éjjeli jeges kalandról, ne keseredjen el: ha nem is éjfélig, de a szezon
végéig minden este 21 óráig lesz még lehetősége korizni a Gyermek-egészségügyi
Központ udvarán kialakított pályán. Ugyancsak a szezon végéig (amíg az időjárás
lehetővé teszi) várja a vendégeket a Bikás parkban felállított pálya az önkormányzat
és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatásával. A reggel kilenctől este kilenc
óráig nyitva tartó létesítmény ingyenesen használható.

• Ha ismét a kínai ellenfeleddel kerülsz össze
Tokióban, tudod, miként győzheted le?
Nehéz dolog... Lehet, hogy rájöttem azóta,
hogyan győzhetem le, ám az is elképzelhető,
hogy közben ő is rájött valamire. Ismerjük már
egymást, tudjuk, ki mire hogyan reagál, de
a vívásban az a szép, hogy sosem lehet kiszámítani, ki tudja a másikat átrázni. Bízom benne, hogy legközelebb nekem sikerül jobban.
Dabis Balázs Silvius

Osváth Richárd
1985-ben született Szatmárnémetiben, kilencévesen kezdett vívni.
Romániában ifjúsági válogatottként
sorra nyerte a Balkán-bajnokságokat. Térdsérülést szenvedett 2008ban, ezt követően 2011-ben parasportolóként folytatta pályafutását
magyar színekben, kerekes székes
tőrvívóként. Sheffieldben 2011-ben
Európa-bajnok, 2012-ben paralimpiai bronzérmes Londonban, 2013-ban
ezüstérmes a budapesti világbajnokságon, 2014-ben a strasbourgi
Európa-bajnokságon kardvívásban
ezüstérmes, tőrben aranyérmes,
2016-ban Rio de Janeiróban mindkét számban paralimpiai ezüstérmes,
2017-ben Rómában megszerzi első
világbajnoki címét. Eredményei elismeréseként 2014-ben Magyar Fair
Play díjjal, 2016-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették
ki. Idén januárban az Év Sportolója
Gálán második alkalommal vehette
át az év fogyatékos férfi sportolójának járó trófeát.

Újévi pohárköszöntő

Hoffmann Tamás szerint
az egyházi és világi vezetők munkája számos területen fedi egymást. Amellett,
hogy mindannyian közössé-

A politikus úgy véli, bármilyen feladatot lát el az ember,
ha szívből, szeretetből és elhivatottságból teszi, akkor nagyot tud alkotni. Kitért az Európában zajló változásokra is,
szerinte a világ döntéshozói
nem tartják lényegesnek
a keresztény létet, pedig ez
nemzetünk megmaradásának
záloga. – Civilizációnk alapja keresztény értékek mentén
alakult ki. Ezeknek az értékeknek a megmaradása a legfontosabb feladat – zárta gondolatait a miniszter.
A nyugati civilizáció tendenciózus keresztényellenességére hívta fel a figyelmet

zóhelyekké, addig mecsetek
ezrei épülnek Nyugaton. Úgy
látja, a történelmi egyházak
támogatása ma mindennél
fontosabb feladat, amit templomok felújításával, építésével és aktív közösségi élettel
lehet véghez vinni. Németh
Zsolt személyes érintettségét
is hangsúlyozta köszöntőjében: édesapja református
lelkipásztor volt, a politikus
pedig a mai napig aktív tagja
a protestáns gyülekezetnek.
Simicskó István meghívására Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcso-

get építenek, kiemelten kezelik az oktatási, szociális
és egészségügyi feladatokat.
A polgármester úgy látja,
a történelmi egyházak olyan
intézményi, illetve szociális
hálókat működtetnek, amelyek nagyban segítik az önkormányzat tevékenységét is.
A hit fontosságát hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő köszöntőjében.

Szabolcs Attila országgyűlési
képviselő is. Véleménye szerint ennek a folyamatnak
a megfékezésében a felekezeteken túli összefogás segíthet,
amelyhez sok erőt és kitartást
kívánt az egyházi vezetőknek.
Németh Zsolt országgyűlési
képviselő az Európában zajló
változások kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy míg
templomok százait zárják be
vagy minősítik át szórako-

latokért felelős államtitkára
is ellátogatott az eseményre,
ahol úgy fogalmazott: mindegy, hogy valaki egyházi
vagy világi vezető, a cél, hogy
mindenki saját hitével erősítse a közösséget. A keresztényi értékek közül kiemelte
a család szerepét, a közfeladatok átvállalását, valamint
a kereszténységre leselkedő
veszélyek megfékezését.
(K. A.)

Újbuda Önkormány
zata idén is meghívta
a kerületben működő
felekezetek vezetőit
a már hagyományos újévi pohárköszöntőre. A találkozón
a megvalósult
és tervezett fejlesztéseken túl a történelmi
egyházak helyzetét is megvitatták
a megjelentek.

fókusz

fókusz
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Textilművész és karvezető kapta meg idén a legrangosabb elismerést

Virágzik a kulturális élet a kerületben
Átadták a Pro Cultura Újbuda díjakat

Vonzó programkínálat
Galériák, művelődési
házak, színjátszó helyek
eseményei várják Újbudán
idén is a művészetkedvelőket. A kerület kulturális
életében egyre nagyobb
szerepet játszó Bartók Béla
Boulevard fesztiváloknak is
otthont ad.

A B32 Galéria és Kultúrtér kulturális szalonjában
Reviczky Gábor színművészt is vendégül látta
Simicskó István országggyűlési képviselő
és Hoffmann Tamás polgármester

Hoffmann Tamás polgármester
és a Pro Cultura Újbuda díj kitüntettjei,
Bényi Eszter textilművész
és Stimecz András karvezető

Idén Bényi Eszter textilművész
és Stimecz András karvezető kapta meg
a kerület legrangosabb kulturális elismerését, a Pro Cultura Újbuda díjat.
Mindketten a Magyar Kultúra Napján
vehették át kitüntetésüket.
Szakítva a hagyománnyal, idén nem az önkormányzat
dísztermében, hanem a B32 Galéria és Kultúrtérben
rendezték meg a Pro Cultura Újbuda díjátadó ünnepségét a Magyar Kultúra Napján, január 22-én. A kerület legrangosabb kulturális elismerését Bényi Eszter
textilművésznek és Stimecz András karvezetőnek adta
át Hoffmann Tamás polgármester.
A nonfiguratív szőttesekkel híressé vált Bényi Eszter
ezer szállal kötődik a kerülethez. Felmenői neves festőművészek, művészettörténészek, régészek voltak, ő
pedig egész életét a textilművészetnek szentelte. Tanulmányait az Iparművészeti Főiskolán textilesként kezdte,
mára a magyar gobelinművészet megkerülhetetlen alakjává vált. A Magyar Kárpitművészek Egyesületének alapító tagjaként sok díjjal büszkélkedhet, lírai falikárpitjait több hazai és külföldi kiállításon is bemutatta.

Az ambiciózus, fiatal karvezető Stimecz András – a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium énektanára
– 2000 novemberében hozta létre a Gesualdo Kamarakórust. A főként reneszánsz miséket, motettákat, madrigálokat, valamint 20. századi kórusműveket előadó,
zeneszerető amatőrökből álló énekkar 2011-ben megszerezte az országos kórusminősítés legmagasabb fokozatát,
a „hangversenykórus” címet (ezt azóta újból megerősítették). A Gesualdo a világ több országában sikert aratott
már, ám szűkebb pátriájuk Újbuda maradt, azon belül
is az Albertfalvi Közösségi Ház, ahol próbáikat tartják.
Gyakran lépnek fel kerületi rendezvényeken is.
Január 22. már 1989 óta a Magyar Kultúra Napja annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnuszt 1823-ban. A B32-ben rendezett idei
ünnepségen Kölcsey Ferencről is megemlékeztek a szervezők: Katona László színművész a Parainesis Kölcsey
Kálmánhoz című alkotásából adott elő részleteket. Különös egybeesés, hogy 75 esztendővel ezelőtt éppen január
22-én született Cseh Tamás: a díjátadón a nagyszerű zenész és előadóművész áthangszerelt dalai is felhangzottak Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor előadásában.
D. B. S.

Manapság a pestiek is egyre gyakrabban kelnek át a Dunán, ha valami változatosságra vágynak,
és ellepik a Bartók Béla út kávézóit, galériáit, kulturális tereit.
A Hadikban hétvégén már reggel
kezdődnek a programok: a kávéház
Brunch-sorozatában
színészekkel, irodalmárokkal találkozhatnak az érdeklődők. Január utolsó
szombatjára például három fiatal
színésznő, Borbély Alexandra, Pál
mai Anna és Trokán Nóra beszélgetését hirdették meg – ekkor még
csak remélni lehetett, hogy a Testről és lélekről főhőse, Borbély Alexandra egy Oscar-díjra jelölt film
főszereplőjeként szólalhat meg…
A Hadikkal szemben, a Kelet
Kult irodalmi & science caféban
a kortárs kultúra és tudományos
élet jelenségeiről, új műveiről tartanak kerekasztal-beszélgetéseket
hétköznap esténként. Februárban
színházi eseménnyel bővül a repertoár: a Kamaraszínház előadásában Robert Merle Mesterségem
a halál című darabját mutatják
be. Maradva a Bartók Béla úton:
az Arnoldo Kávéházban idén másokat is bemutatnak a kávézó-galéria
rezidens művésze, Gross Arnold
rézkarcai mellett; január végétől
Cseh Tamás fiókban heverő rajzait
nézhetik meg a zenész rajongói.
A Molnár-C. Pál
Műterem-Múzeu m
Tavasz termébe –
a névadó művész tárlata mellé – a 20. századi
magyar képzőművészet mestereit hívják
meg 2018-ban. Most
éppen Ferenczy Béni
szobrász-grafikus utolsó korszakának művei
láthatók, Balkézben is
elfér a világ címmel.
A Bartók Béla Boulevard összművészeti
találkozóhelye, a B32
Galéria és Kultúrtér
pályakezdő
bábművészek és színészek

előadásainak is otthont ad ebben
az esztendőben. Idén is megrendezik az ELEVEN Tavasz, illetve
ELEVEN Ősz fesztivált: a Kult11
Egyesület – amely évek óta a dolgozik a térség kulturális fellendítésért – ezúttal Mexikót hozza el
Újbudára.
Kicsit eltávolodva a Bartók Béla
úttól, másutt is számos izgalmas
programot találhatunk. Ilyen lesz
például az A38 Hajón a Hangműhely-foglalkozás, amely februárban
a dzsessz világába kalauzolja el
a családokat Dés András segítségével. A Fonó Budai Zeneház a „Szólj
a szüleidnek, hogy tízre otthon vagy”

latát mutatja be. Az Etele Helytörténeti Kör célja az ilyen kutatásokhoz
affinitást érző emberek megtalálása.
A társaság tervei között szerepel
egy kiadvány Kána faluról, QR-kódokkal – így egy okostelefon segítségével még átfogóbb ismereteket
nyújthat a településről. Folytatódik
a 2017-ben elindított Újbudai Kirakós is, amelynek eredményeként
egy szubjektív Újbuda-kép születhet
meg, megteremtve egy újabb kötet
alapjait.
A Gazdagréti Közösségi Házban havonta találkozhatnak majd
az érdeklődők a Szülői értekezlet
címmel induló előadás-sorozattal,

szlogennel indítja útjára legújabb
projektjét, hogy végre a középiskolások is élvezhessék a néptánc örömeit.
A Kamasz Táncházban a talpalávalót a Sarjú Banda húzza (ez a csapat nyert tavaly a gyerek Fölszállott
a páva vetélkedő hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában).
A helyi közösségi házak hálózata több mint 30 esztendős múltra
tekint vissza, és a hagyományok
ápolása mellett dinamikusan meg
is újul. Idén fontos cél, hogy még
jobban bekerüljön a köztudatba
a Kerület Napja, olyan programok
segítségével, amelyeket november
11. után – a Kerület Hete égisze
alatt – minden közösségi házban
párhuzamosan rendeznének meg.
Az Albertfalvi Közösségi Házban
kiemelten kezelik a helyi társadalom egységének erősítését, különös
tekintettel a jövőre esedékes „Albertfalva 200” évforduló előkészítésére. Új kötettel jelentkezik a ház
helytörténeti
kiadványsorozata:
az El ne fújja mind a szél! című képes album a régi Albertfalva hangu-

amely a családok életében felmerülő kérdéseket dolgoz fel közéleti
személyiségek, művészek, kutatók
közremükődésével. A hagyományos Gazdagréti Szentivánéj mellett nyáron idén is megszervezik
az Amfiteátrumi esték koncertsorozatot, és folytatódik az Amfiteátrumi mesék is.
A Kelenvölgyi Közösségi Ház
programjainak kialakításánál különösen fontosak a hagyományok,
hiszen ez egy zárt, lokálpatrióta
közösség. A tavalyi Katsujinken
Katana fórum sikerének hatására
idén egy Japán-nappal igyekszik
a ház bemutatni a japán kultúra
minél szélesebb szeletét. Őrmezőn
gyermekszínházi sorozattal bővül
a kínálat, az új terembe költöző galériában pedig szinte minden képzőművészeti műfaj teret kap. A galéria idei eseményeinek sorát Kréher
Péter emlékműsora és tárlata nyitja
meg: a költő, festő és akcióművész
számos kurzust vezetett a közösségi
házban az elmúlt évtizedekben.
(K. G.)

Kétéves a Pont magazin
A Gellért téri egykori Kulti
Szalonban 2015 decemberében ült össze először a Pont
magazin stábja, az első szám
2016 februárjában jelent meg.
Az ingyenes önkormányzati
kulturális havilap azóta ismert
és keresett termékké vált.
Szinte napra pontosan két esztendeje indult Újbuda Önkormányzatának havi,
ingyenes programajánló lapja, a Pont
magazin, amely a kerület közművelődési
intézményeinek, illetve Dél-Buda kulturális életének fő eseményeit foglalja ös�sze. A magazin hiánypótlónak számított,
hiszen egyetlen olyan önkormányzati
programajánló sem volt korábban, amely

hasonlóan nagy terjedelemben kínál
a szórakozási lehetőségek mellett kulturális híreket, beszámolókat és interjúkat.
A kiadvány online beágyazottsága
– a pontmagazin.hu weboldal, illetve
a Facebook-közösség havonta együtt
5–10 ezer felhasználóhoz jut el – jelzi,
hogy szükség van hasonló minőségű
lapokra a kerületekben, főleg ott, ahol
a vezetés kiemelten támogatja a kultúrát
és a közművelődést.
Eddig húsz szám jelent meg a Pontból, címlapinterjúiban több országosan
ismert  kulturális szereplő is megszólalt.
Ilyen például Lajkó Félix, Harcsa Vero
nika, Balsai Móni, Dobó Kata, Fördős
Zé, Bereznay Tamás, Berecz István vagy
a Cseke Eszter–S. Takács András duó,

azaz az On The Spot párosa. Vagy akár
a legnagyobbak: Mészáros Márta és Tö
rőcsik Mari. Olyan csillagok, akiknek
nem csupán a kerületről van mondanivalójuk, nem csupán Újbuda kulturális
erejét fémjelzik, egész Magyarországon,
sőt, akár külföldön is figyelnek rájuk.
A Pont magazin idén is tíz lapszámot tervez, a következő február elejétől található meg a terjesztési helyeken
– főleg kávéházakban, galériákban,
kulturális központokban és hat kerületi Inmedio újságos standon –, valamint
a 4-es metrón. Címlapja a Hadik Kávéház megidézésével visszanyúl a múlt
század eleji időkhöz és a kerület kulturális központjához – oda, ahol annak
idején minden elkezdődött.
(H. Gy.)

A kerületi közösségi házak ápolják
a hagyományokat – ezt szolgálta
a Szomszédok Ünnepe is

kult
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hírkép

Kulturális programajánló
Albertfalvi Közösségi Ház

1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Február 3. 20.00 Farsangi bál
Hagyományos bállal ünneplik a farsangot
Albertfalván, a talpalávalót
a Bulletproof Band szolgáltatja, a ZumBanyák csoport
pedig bevonja táncaiba a vállalkozó kedvűeket. A dresszkód szerint kötelező álarcokat
és jelmezeket éjfélkor díjazzák. Belépőjegy elővételben:
2000 Ft

Január 25–26-án négy alkalommal adták elő a Só című darabot
a Bocskai István Általános Iskola tornatermében. A Bocskai
Színház előadását közel ötszáz gyermek nézte meg nyolc környékbeli óvodából. A népszerű mesét az iskola tanárai állították
színpadra, maguk készítették a díszleteket, a jelmezeket, és ők
is játszották el a szerepeket. Gorka Szabolcs igazgató elmondta: a drámapedagógiai képzésben is erős oktatási intézmény már
nyolc éve szervezi ezeket az óvodásoknak szóló előadásokat.

Farsang Újbudán
– jönnek a busók
Javában tartanak
a farsangi mulatságok
Újbudán. Februárban
a vigasságok elmaradhatatlan szereplői,
jelmezesek és busók
is szórakoztatják
a közönséget.
Az Albertfalvi Közösségi
Ház már farsangi lázban ég.
Január utolsó szombatjára
„Jöjjön ki Újbudára…” címmel hirdette meg első farsangi koncertjét az AKH Operaés Dalstúdiója. A műsorba
közismert opera- és operettrészletek, dalok, musicalbetétek, nóták kerültek be.
A Gyékényes utcában február 3-án 20 órától kezdődik
a hagyományos farsangi bál.
A talpalávalót a helyi táncos

Maszkabál és fánk
A farsang vízkereszttől, vagyis január 6-ától a húsvét előtti negyvenedik napig, azaz hamvazószerdáig
tart, ez idén február 14-ére esik. A legtöbb mulatságot
az utolsó néhány napon rendezik – ezt hívták a magyar
hagyományban a farsang farkának, manapság inkább
a karnevál idejeként ismert. A terített asztalokról nem
hiányozhat ilyenkor a sokféle édesség, úgy pedig semmiképp sem múlhat el az ünnepi időszak, hogy legalább
egyszer ne kerüljön a vendégek elé farsangi fánk.
lábú közönség egyik kedvence, a Bulletproof Band
szolgáltatja, de lesznek táncbemutatók, valamint meglepetés-bűvészműsor és jelmezverseny is. Az Őrmezei
Közösségi Házban ugyanezen
a szombaton 10–14 óra között
rendezik meg a télűző eseményt, amelynek házigazdája

a Vadrózsák Néptáncegyüttes lesz. A szokásos táncház
mellett kézműves foglalkozás
színesíti a programot, az elmaradhatatlan farsangi fánkot pedig szabad téren sütik
majd a Cirmos ligeti tűzrakóban. A Kelenvölgyi Közösségi Házban ugyanakkor farsangi sváb bál várja a mulatni
vágyókat.
Egy nappal később, február
4-én, vasárnap Kelenföldön
különleges program várja
az újbudaiakat: megérkeznek
Mohácsról a busók, akik hagyományos jelmezükben búcsúztatják a telet. A mulatság
közös vonulással indul, amelyen bárki elkísérheti a busókat. A gyülekező az Albertfalvi Közösségi Ház előtt
lesz 14.50-kor, onnan a Kondorosi Uszoda érintésével
az Albert utcai Óvodakertig
menetelhetnek az érdeklődők. A tradicionális kelenföldi lecsófesztivál színhelyén meg lehet majd kóstolni
a busóbabot, azaz a mohácsi
sokácok különleges, cserép
edényben készülő babgulyását is. Ezt követi a tűzgyújtás és a körtánc. A messze
földön ismert tavaszköszöntő
ünnepre várhatóan Németh
Zsolt országgyűlési képviselő is ellátogat.
Február 9–11. között, a II.
Budai Farsangi Fánkfesztiválon több mint nyolcvanféle
hagyományos és újhullámos
fánk, street food, farsangi
étel kerül terítékre a Kőrösy
József utcában. A finom ételeket különleges borok, pálinkák, sörök és farsangi koktélok kísérik majd.
(T. K.)

besegíthetnek a fánksütésbe, megtudhatják például, mi a különbség a csöröge és a szalagos
között. A Cirmos ligeti tűzrakót a fánksütéssel
avatja fel a ház. Részvételi díj: 600 Ft/fő

Február 13. 18.00 Árnyék
és fonákja
Fazekas Bence fotókiállításának megnyitója
Szelfizgetünk, majd elbűvölten nézzük a kijelzőre vetített
árnyképünket…
Szókratész
– Lazíts, Dezső, csak a Szabóék mennek farsangi bálba
példabeszéde az emberi megisa Ménesi út 7/C-ből!
merés lehetőségéről valósággá
vált. Azt tartjuk valónak, amit látunk. A kiállítás március 9-éig látható, hétköznap 10–19 óra Február 10. 19.00
Alekszej Arbuzov: Kései találkozás
között.
A Tarka Színpad lírai játéka a tisztességben meg
őszült férfi és nő találkozását idézi meg bájjal
Kelenvölgyi Közösségi Ház
és humorral, Bakos Vera és Szesztay András ala1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
kításában. Jegyár: 1000 Ft, diák/nyugdíjas 600 Ft
Február 3. 18.00 Újbudai farsangi sváb bál
Vacsora, zene, tánc, tombola! A jó hangulatról a Saarer Musikanten zenekar gondoskodik. Gazdagréti Közösségi Ház
Jelentkezés és információ: Imreh Ferenc (im- 1118 Budapest, Törökugrató út 9.
reh.ferenc@freemail.hu, 06-20/981-8240, 06- Február 10. 10.00 Csináld Magad Workshop
A havonta jelentkező új programsorozat első ese1/227-5401)
ményén a csokoládékészítés rejtelmeibe pillanthatunk be. A Süss Édes Élet Csokimanufaktúra
Minden szerdán 17.00
saját
receptúrája alapján csokigolyókat készítZumbázz egy szuper csapatban!
hetnek
a résztvevők. A részvétel regisztrációhoz
Új táncos foglalkozást indít a közösségi ház.
kötött,
amit
a gkh@ujbuda.hu e-mail címen lehet
A zumbaórák hangulatfelelőse Teréki Karolina.
megtenni.
Díj:
2900 Ft
Jegyár: 1300 Ft

Őrmezei Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Február 3. 10.00–14.00 „Mi itt leszünk!”
Farsangi mulatozás és télűzés a Vadrózsák Néptáncegyüttessel. Az érkezők csatlakozhatnak
a táncházhoz, készíthetnek nemezálarcot vagy

Február 11. 10.00 Ametist Bábszínház
Folytatódik a Varázsszőnyeg Mesevasárnap,
csodaszép marionettbábuk segítségével ismerhetik meg a gyerekek Hamupipőke történetét. A jegyek ára elővételben 800 Ft/fő, családi jegy 2500
Ft (2+2) és 3000 Ft (2+3)

LAKÁSVÉDELMI
AKCIÓTERV

2.0

RIASZTÓRENDSZER PROGRAM
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

További információért hívja a
+36 1 372 7642-es telefonszámot.

Csökkentse a betöréseket és lopásokat, segítse a rendőrség munkáját, PÁLYÁZZON ÖN IS MINŐSÉGI RIASZTÓRENDSZERRE! Újbuda
Önkormányzatának támogatásával
igényelje MOST, és nem kell többé
féltenie otthonát.

A pályázat anyaga átvehető és a pályázat benyújtható
• elektronikusan a palyazat@ujbudaprizma.hu e-mail címen
• személyesen az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
BIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEGÉN (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 1. emelet)
vagy ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK RECEPCIÓJÁN (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

1 ÉRZÉKELŐS RIASZTÓRENDSZER

2 ÉRZÉKELŐS RIASZTÓRENDSZER

BEHATOLÁSJELZŐ
RENDSZER KIÉPÍTÉSE

BEHATOLÁSJELZŐ
RENDSZER KIÉPÍTÉSE

54 900 Ft

64 900 Ft

CO ÉRZÉKELŐ
(szén-monoxid)

FÜSTÉRZÉKELŐ

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
CO (szén-monoxid)
ÉRZÉKELŐ KIALAKÍTÁSA

ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
FÜSTÉRZÉKELŐ
KIALAKÍTÁSA

9 900 Ft

CO

9 900 Ft

MINŐSÉGI, BEVIZSGÁLT, ENGEDÉLYEZETT TÍPUSOK, A GYÁRTÓ ÁLTAL GARANTÁLT ÖTÉVES ÉLETTARTAM
A feltüntetett összegek tartalmazzák az áfát, a helyszíni felmérést, kiépítést és a műszaki eszközök, illetve kiegészítők árát.

aktuális
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A járda síkosságmentesítése
a lakók feladata
A hatályos fővárosi
rendelet alapján
az ingatlan tulajdonosa (kezelője,
használója) köteles
gondoskodni
az ingatlana előtti
járda, illetve a járda
és a kocsiút közötti
terület gondozásáról,
szemét- és gyommentesítéséről, valamint
hó- és síkosságmentesítéséről.
Ha az épületben üzlet működik, a hó és a jég eltüntetése
nyitvatartási időben a bolt
használójának, minden más
időpontban a (társas)háznak
a feladata. A síkosságmentesítést naponta legkésőbb reggel 8 óráig kell befejezni, ha
napközben újból jeges vagy
havas lesz a járda, meg kell
ismételni.
A járdatakarítás elmulasztása miatt bekövetkező
balesetekért a társasház tulajdonosai egyetemlegesen
felelnek, a kártérítési kötelezettség alól a síkosságra vagy
a jegesedésre figyelmeztető
táblák kihelyezése sem menti
fel a lakóközösséget.
A burkolt közutak, az ingatlanokhoz nem csatlakozó
burkolt járdák, a kiemelt zöld
területek, parkok, az ezeken
átvezető sétányok, az aluljárókból kivezető és a közlépcsők, illetve a nem magántulajdonú ingatlan előtt futó
kerékpárutak tisztán tartása
a Fővárosi Közterület-fenn-

tartó Zrt. és a Főkert
nem fővárosi tulajdonú
utak esetében Újbuda
kormányzata feladatai
tartozik.

Zrt.,
közÖnközé

Belterületen
a közutak
kivételével tilos
a hagyományos
só használata
A 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet
értelmében
2010. szeptember 1-jétől
csak olyan anyag szórható a járdára, amelyik nem
veszélyezteti a fás szárú növény egészségét; fák
és bokrok közelében nátrium-klorid-tartalmú,
azaz
hagyományos sót tilos használni. A legjobb eszközök
a kvarchomok, a zeolit, illetve a jeget is felolvasztó
acetát alapú készítmények,
vagy a kalcium-kloridos
mészkő granulátum.
Újbuda zöld területben
gazdag kerület, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy környezetbarát
síkosságmentesítő anyagokat
használjanak. Zeolitos jégoldót önkormányzati támogatással, kedvezményesen
az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén, a Hamzsabégi út 60.
szám alatt vásárolhatnak
a téli időszakban. (További
tájékoztatás a www.ujbuda.
hu és www.ujbudaprizma.hu
honlapon.)

Ne menjünk betegen közösségbe
Bár az influenza előfordulási mutatója már
átlépte a járványküszöböt hazánkban, a lapunk
által megkérdezett háziorvosok eddig nem
tapasztaltak tömeges megbetegedéseket
Újbudán.
– Magyarországon január 15–21. között az előző hetinél 32,7
százalékkal többen mentek orvoshoz influenzaszerű tünetekkel
– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A legtöbb beteg a 15–34 éves korosztályból kerül ki, 26,6 százalékuk gyerek.
A XI. kerületben egyelőre nem nőtt tömegesen az ilyen megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma. Lapzártánkig látogatási
tilalmat sem rendeltek el Újbudán, másutt azonban már kénytelenek voltak rá, például Fejér megye fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményeiben.
A rizikófaktor kategóriába tartozó érintettek – így a 60 éven
felüliek, a krónikus betegségekben szenvedők, a nagyobb közösségekben dolgozók – ingyen kaphatnak oltást háziorvosuktól. – Mindenki más felirathatja a számára legbiztonságosabb
vakcinát, amelyet a doktor a tüdőgyulladás elleni oltásokhoz
hasonlóan ingyen ad be – mondta lapunknak a kerület egyik háziorvosa. A szakember figyelmeztetett: aki náthával, torokfájással küzd, az már fertőző betegnek minősül, így nem részesülhet
oltásban. Ugyanakkor nem ajánlott közösségbe mennie, hiszen
legyengült szervezetével növeli a járvány lehetőségét. A doktornő ezért páciensei közül is elsőként azokat hívja be rendelésére,

akik valamilyen akut betegségben szenvednek. – Nekik „kötelező” az arc elé tartott zsebkendő vagy a szájmaszk – tette hozzá.
– A prevenció az egészségeseknél nagyon fontos – hangsúlyozta. Immunerősítőkkel és vitaminokkal, rendszeres kézmosással
megelőzhető a baj. Utóbbit hajlamosak vagyunk elhanyagolni,
holott nagyon fontos.
A járvány egyértelmű jeleit dr. Ördög András háziorvos sem
tapasztalta. Noha beindult egy kedvezőtlen folyamat a betegek
számát tekintve, a tömeges terjedés még nem kezdődött el. – A járvány kitörését az oltással lehet megelőzni. Még most sem késő –
hangsúlyozta a szakember. Igaz ugyan, hogy tíz napig az injekció
még nem nyújt védelmet, utána azonban biztonságban van a páciens. Elsősorban a 15–30 év közötti fiatalok jelentkeztek eddig
Ördög doktor rendelésén influenzaszerű tünetekkel, az elmúlt hét
adataihoz képest azonban az ő számuk is felére csökkent.
A patikákban sem az influenza elleni védőoltások a legkapósabb gyógyszerek, bár sokan előrelátók voltak, és a vakcinák
októberi kiszállítása óta folyamatosan vásárolták az injekciókat.
Elsősorban a legújabb, négykomponensű termék fogyott, melyet
a háziorvosok azoknak írnak fel, akiknek nem jár az ingyenes
oltás. – A Szent Kristóf Szakrendelőben található Fehérvár
Gyógyszertárban az elmúlt hetekben főleg az antibiotikumokat
vették, amelyeket a változó időjárás miatt kialakuló bakteriális
megbetegedésekre írnak fel az orvosok – mondta érdeklődésünkre Fischer Anna szakgyógyszerész.
(T. K.)

a hónap babája
Tóth Dorina átvehette a december
hónap babája címért járó ajándék
csomagot. A család legkisebb tagját
a nővére, Boglárka várta leginkább.
Sokat foglalkozik, törődik vele, és ha
már csak egy kicsit is hallja, hogy
sír, rohan és megvigasztalja. Dorina
2017. október 24-én született 3660
grammal és 55 centivel. Nagyon
sokat sétál családjával Sasadon,
és gyakori látogatói a Bohócos játszótérnek. Az öltöztetést viszont nagyon nem szereti, ez ellen rendszeresen ki is nyilvánítja véleményét.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet

beosztott tűzoltói
és gépjárművezetői beosztásba.
A beosztás betöltésének feltételei: • magyar állampolgárság • cselekvőképesség

• büntetlen előélet • 18. és 55 év közötti életkor • állandó belföldi lakóhely • érettségi
gépjárművezető esetén: „C” kategóriás jogosítvány • a beosztás ellátásához szükséges
egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel
Járandóságok:

A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei:

• hosszú távon kiszámítható életpálya • évi 200 000 Ft összegű cafeteriajuttatás
• teljesítményjuttatás • egyenruházati ellátás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, adóigazolvány, hatósági igazolvány (taj), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.
Jelentkezés módja:
A jelentkezés regisztrációhoz kötött és folyamatos
a http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19 oldalon.

FIGYELEM! KÉRJÜK, E-MAIL CÍMÉT A REGISZTRÁCIÓS LAPON PONTOSAN ADJA MEG,
MERT A SZÜKSÉGES ÉRTESÍTÉSEKET IDE KÜLDJÜK!

A regisztráltaknak későbbi időpontban adunk tájékoztatást.

További információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu
e-mail címen vagy a 06/1/459-2300/93015 telefonszámon.
A toborzó időpontja után a jelentkezéseket az fki.human@katved.gov.hu e-mail címen
tudjuk fogadni (önéletrajz megküldése szükséges).
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Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület ŐRMEZŐ
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület GAZDAGRÉTEN
több pontján elhelyezkedő zárt parkolóinak üzemeltetésére.
elhelyezkedő zárt parkolóJÁNAK üzemeltetésére.

pályázati
felhívás
( ŐRMEZEI) CSOMAG )
pályázati
felhívás
( GAZDAGRÉT
Cirmos utcai parkoló

Menyecske utcai parkoló Igmándi úti parkoló

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 853/26,

hrsz.: 809/27,

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

parkolóhelyek száma:

GAZDAGRÉT FELSŐ parkoló
hrsz.: 1782/3,

parkolóhelyek száma:

72 db személygépjármű, 49 db személygépjármű

81 db személygépjármű,

10 db motorkerékpár

10 db motorkerékpár

90 db személygépjármű,
14 db motorkerékpár

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:
A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:

SZEMÉLYESEN
ELEKTRONIKUSAN
SZEMÉLYESEN
az Újbuda Prizma ELEKTRONIKUSAN

az Újbuda Prizma
Közhasznú
Közhasznú
www.ujbuda.hu és
Nonprofit Kft.
www.ujbuda.hu
és
Nonprofit
Kft.
www.UJBUDAPRIZMA.hu
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai
weboldalakon.
részlegén, A www.UJBUDAPRIZMA.hu
weboldalakon.
részlegén,
A Budapest,
1113
1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60.
Hamzsabégi út
60. alatt.
szám
szám alatt.

ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT EMBERTÁRSAIDON! SZERETETTEL VÁRUNK!
Helyszín: Budapest, VIII., Dologház utca 1. szám alatti épület I. emeleti Tímár terem

vÁrjuk azon pályázók jelentkezését, akik maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívásban
vÁrjuk azon
pályázók
jelentkezését,
akik maradéktalanul
megfelelnek
a pályázati
foglalt
feltételeknek,
és az üzemeltetés
során előtérbe
helyezik
a kerületifelhívásban
lakosság érdekeit.
foglalt feltételeknek, és az üzemeltetés során előtérbe helyezik a kerületi lakosság érdekeit.

60+
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programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 300 havi
programjából
Lelki segítő
beszélgetések időseknek
Különböző lelki
problémával kapcsolatos
személyes beszélgetések
képzett önkéntesekkel.
Előzetes jelentkezés
szükséges!
Helyszín: Újbudai Szenior
Programközpont, XI.,
Bölcső u. 3. vagy Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; ingyenes;
jelentkezés: minden
hétköznap 9.00–14.00
óráig a 372-4636-os
telefonszámon
Minden pénteken 10.00
Hahota jóga
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; információ:
a helyszínen személyesen
vagy a 372-4636-os
telefonszámon minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig
Február 3. 20.00–1.00
Farsangi bál
Helyszín: Albertfalvi
Közösségi Ház, XI.,
Gyékényes u. 45–47.;
belépő: 2000 Ft/fő;
információ: minden
hétköznap 10.00–18.00
óráig a 204-6788-as
telefonszámon
Február 7. 11.00
Angol társalgási klub
középhaladó
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs

és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; ingyenes;
vezeti: Dutka Imre
60+ program önkéntes;
információ: minden
hétköznap 9.00–14.00
óráig a 372-4636-os
telefonszámon
Február 7. 14.00 DunaIpoly Nemzeti Park
előadása
A 2018-as év növényés állatfajai (interaktív
bemutató).
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; információ:
a helyszínen személyesen
vagy a 372-4636-os
telefonszámon minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig
Február 10.
60+ természetjárás
– Budai-hegység
1. Normafa–Virág-völgy–
Normafa.
Táv: 6 km, szint: 200 m.
Találkozó: 9 óra, Széll
Kálmán tér, óra.
Túravezető: Soltész
Ferencné (CAOLA) 0670/572-0184
2. Széchenyi-hegy–
Normafa–Virág-völgy–
Szépjuhászné–Hűvösvölgy.
Táv: 7 km, szint: 300
m. Találkozó: 9 óra,
Fogaskerekű, városmajori
végállomás.
Előzetes jelentkezést
kérünk. Túravezető: Bálint
Kinga (Műanyag SC) 0620/584-7312

Újbudai Önkéntes Koordinációs
És Módszertani Központ

Ügyfélfogadási idő:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között
Cím: 1112 Budapest, Kérő utca 3.
Önkéntes segítségvonal: 381-1361 (H–P: 9.00–13.00)

Caring

City

a gondoskodó város

Újbudai Szenior Programközpont
Nyitvatartási idő:
minden hétköznap 8.00–12.00 óra között
Cím: 1117 Budapest, Bölcső utca 3.

További elérhetőségeink

Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
(A borítékra kérjük ráírni: Újbuda 60+ Program)

Központi telefonszám: (06 1) 372-4636
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Weboldal: idosbarat.ujbuda.hu
facebook-oldalunk neve: Újbuda 60+ Program
(www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram)

Youtube csatornánk neve: Újbuda 60+ Program

Február 12. 14.00 Őrmező
60+ Szomszédsági
Önkéntes Klub
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; információ:
a helyszínen személyesen
vagy a 372-4636-os
telefonszámon minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig
Február 13. 18.00–19.00
Árnyék és fonákja
Fazekas Bence filmrendező
és operatőr fotókiállításának
megnyitója.
Helyszín: Albertfalvi
Közösségi Ház, XI.,
Gyékényes u. 45–47.;
ingyenes; információ:
minden hétköznap 10.00–
18.00 óráig a 204-6788-as
telefonszámon; a tárlat
március 12-ig látogatható
Február 14. és 28.
9.30–10.30
Német társalgási klub
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; információ:
a helyszínen személyesen
vagy a 372-4636-os
telefonszámon minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig
Február 17. 18.00–19.30
„Hol a boldogság
mostanában? Barátságos
meleg szobában”
Téli kamarakoncert
és irodalmi válogatás
a Ludmány családtól.
Helyszín: Albertfalvi
Közösségi Ház, XI.,
Gyékényes u. 45–47;
belépő: 600 Ft/fő;
információ: minden
hétköznap 10.00–18.00
óráig a 204-6788-as
telefonszámon
Február 9. és 23. 12.45
60+ Mentálhigiénés
Program
Téma: egyedülálló
felnőtt gyerekkel
való kapcsolat I-II.
Előadás és beszélgetés
kiscsoportban.
Helyszín: Újbudai
Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központ,
XI., Kérő u. 3.; információ:
a helyszínen személyesen
vagy a 372-4636-os
telefonszámon minden
hétköznap 9.00–14.00 óráig

A Magyar Páneurópa Unió budapesti
szervezete tisztelettel meghívja Önt 2018. február 9-én
17.00 órakor kezdődő „Női szerepek – emberi
viszonyok” című rendezvényére, melynek vendége
Batthyany-Schmidt Margó a Magyar Női Unió elnöke.
A rendezvény helyszíne: Szent Margit Gimnázium
(1141 Budapest,
Villányi út 5–7.)
Szent Margit
terem.
CityHirdetes_66x49mm.ai
1 2014.04.17.
8:30:38

Hamarosan megjelenik a

pont magazin februári száma,

a kerület kulturális programjainak ajánlóival!
A terjesztési pontok listáját megtalálja:

pontmagazin.hu

Ingyenes táplálkozási
tanácsadás
két helyszínen
Az Újbudai Szenior Programközpontban
(1117 Budapest, Bölcső u. 3.) és az Újbudai
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban (1112 Budapest, Kérő u. 3.) ingyenes,
az egészséges táplálkozással kapcsolatos, személyre szabott tanácsadáson vehet részt minden 60 év feletti újbudai lakos, aki
szeretné egészségesebbé és tudatosabbá tenni táplálkozási szokásait.

A tanácsadást dietetikus szakember tartja,
akihez bátran fordulhat kérdéseivel, kérhet
tőle szakszerű tanácsot.
A tanácsadás februári időpontjai:
· 2018. február 14. és 28.
· Bölcső utca: 9.30–11.30 óráig
· Kérő utca: 13.30–15.30 óráig
A részvétel ingyenes, de előzetes időpont-egyeztetéshez
kötött.
Információ
és jelentkezés minden hétköznap
8.00–14.00 óráig személyesen
a Kérő utcai programközpontban vagy a 372-4636
telefonszámon.

Relaxáció kezdő és haladó szinten
Február 21-étől ismét indulnak relaxációs foglalkozások az Újbudai Önkéntes Koordinációs
és Módszertani Központban (1112 Budapest,
Kérő u. 3.) szerdai napokon kezdő és haladó
csoportban. A tízalkalmas kezdő tanfolyam
során az alapgyakorlatok elsajátítására van
lehetőség. A 14 alkalmas haladó csoportokba
azokat az érdeklődőket várjuk, akik már korábban részt vettek a 60+ relaxációs foglalkozásokon, és jobban el szeretnének mélyülni
a módszerben, különböző témákat érintve.
A foglalkozások időpontja:
• kezdő csoport (10 alkalom):

február 21-étől szerdánként 11.00–12.00
• haladó csoportok (14 alkalom):
február 21-étől szerdánként 12.15–13.15
február 21-étől szerdánként 13.30–14.30
A foglalkozásokat vezeti:
Jenser Márta pszichológus.
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött minden csoport esetén. Jelentkezni
február 12–16. között lehet telefonon vagy személyesen hétköznap 9.00–14.00 óráig az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani
Központban a csoportlétszám függvényében
(1112 Budapest, Kérő u. 3., tel.: 372-4636)

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!

1. 1.
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület GAZDAGRÉTEN
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület GAZDAGRÉTEN
elhelyezkedő zárt parkolóJÁNAK üzemeltetésére.
elhelyezkedő zárt parkolóJÁNAK üzemeltetésére.

pályázati
felhívás
( GAZDAGRÉT
pályázati
felhívás
( GAZDAGRÉT
) )
GAZDAGRÉT FELSŐ parkoló
GAZDAGRÉT FELSŐ parkoló
hrsz.: 1782/3,
hrsz.: 1782/3,
parkolóhelyek száma:
parkolóhelyek száma:
90 db személygépjármű,
90 db személygépjármű,
14 db motorkerékpár
14 db motorkerékpár

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:
A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék:

SZEMÉLYESEN
ELEKTRONIKUSAN
SZEMÉLYESEN
az Újbuda Prizma ELEKTRONIKUSAN
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az Újbuda Prizma
Közhasznú
Közhasznú
www.ujbuda.hu és
Nonprofit Kft.
www.ujbuda.hu
és
Nonprofit
Kft.
www.UJBUDAPRIZMA.hu
biztonságtechnikai
biztonságtechnikai
weboldalakon.
részlegén, A www.UJBUDAPRIZMA.hu
weboldalakon.
részlegén,
A Budapest,
1113
1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60.
Hamzsabégi út
60. alatt.
szám
szám alatt.
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vÁrjuk azon pályázók jelentkezését, akik maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívásban
vÁrjuk azon
pályázók
jelentkezését,
akik maradéktalanul
megfelelnek
a pályázati
foglalt
feltételeknek,
és az üzemeltetés
során előtérbe
helyezik
a kerületifelhívásban
lakosság érdekeit.
foglalt feltételeknek, és az üzemeltetés során előtérbe helyezik a kerületi lakosság érdekeit.
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keresztrejtvény
Várnai Zseni: Hull
a hó c. költeményéből
idézünk 4 sort.
Vízszintes: 1. Amerikai színész (Johnny).
4. Az idézet első sora
(H, H). 10. Ezüst vegyjele. 12. Fogdarab! 13.
Vergilius műve. 14. Erkel- és Liszt-díjas zeneszerző, tanár (Zsolt). 16.
Európai nép. 18. Egyik
megyénkből származó.
20. Az amerikai polgárháború
tábornoka
(Robert). 21. Zenei félhang. 22. Az idézet második sora (E, A). 24.
Az egyiptomi vallás szent
bikája. 26. Férfiember lekicsinylő becézése Szabó
Dezsőnél. 27. Csatvég!
28. Kötelességtudó. 30.
Félelem! 32. Hyeong-pyo
Lee, dél-koreai rendező 1967-es filmdrámája
(AEHA). 34. Sertéslak.
35. Szövetféle. 38. Vízi
jármű. 40. …-Végh István, jogász, táblabíró,
művelődéstörténész, író.
43. Izrael hivatalos nyelve. 45. Állat kicsinye. 46. Hordó alá tett gerenda.
48. Világbajnok öttusázó (Bea). 50. Argon vegyjele. 51. Koreai férfinév
(OGIE). 53. Lúdas Matyi. 54. Kezdőpont. 56. Indíték. 58. Mesterséges tó
a Pireneusokban. 60. Kiötöl. 65. Nagyhatalom. 67. Királyi légierő az angoloknál, röv. 68. Levágott gabona földben maradó része, népiesen. 69.
Társadalomtudós, politikus, miniszter (Oszkár). 71. Keresgél. 73. Laza.
75. Izomkötő szalag. 76. InterCity, röv.
Függőleges: 1. Véres csata színhelye az I. világháborúban. 2. Antonio … Moniz, Nobel-díjas portugál orvos. 3. Spanyol béke! 4. Tüdőbaj, latin eredetű szóval (T). 5. Megelégel. 6. Futóedzés utolsó fázisa. 7.
Francia falucska Gers megyében (LIAS). 8. Töppedt szőlő, régies írás-

sal. 9. Vissza: szolmizációs hang. 10. A farkas
csapat vezére Kiplingnél. 11. Kínai eredetű
táblás játék. 15. Erő betűi keverve. 17. Növényi
rész. 19. Bosnyák és horvát származású, svéd válogatott labdarúgó ragadványneve (IBRA).
22. Éles egynemű betűi.
23. A Dunaszerdahelyi
járásban található szlovák falu magyar neve.
25. Kenyérkészítő. 29.
Földbe rejt. 31. Maroktelefon. 33. Becézett női
név. 35. Karnyújtásnyira
(2 szó). 36. …-faktor, antigén sajátságú fehérje.
39. Porció. 40. Az idézet
harmadik sora (B, R).
41. TZO. 42. Az idézet
negyedik sora (GY, Ó,
D). 44. Nehézkesen ír.
45. Pályaudvar Párizsban! 47. Az ukrán főváros angol térképeken. 49.
Orosz űrhajós (Konsztantyin Mirovics). 52.
Kázus. 55. Becézett Ilona. 57. Habsburg-ellenes felkelésben részt vevő katona. 59. Gyűrű alakú
korallzátony. 61. Stroncium vegyjele. 62. USA-tagállam. 63. Egykori
tömegmérték. 64. Dobogós helyezett jutalma. 66. Vékony bőrcsík. 70.
Határérték része! 71. A szabadba. 72. A múlt idő jele. 74. Sziborgium
vegyjele.
Beküldendő: vízsz. 4., 22., függ. 40. és 42. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 23–24. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Éjjel a hó esik és angyal suhog át
a sötéten, nesztelenül közelít mély havon át a halál. NYERTESE: Tóthné
Orbán Zsuzsanna, 1115 Bp., Hadak útja. Nyeremény: könyvjutalom, mely
a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig, e-mail:
ujbuda@fidesz.hu,
www.facebook.com/
fidesz11ker
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadással, 17–18 óráig Rozgonyi György ingatlaneladási ár és vételhez kapcsolódó tanácsadással (időpontfoglalás: 06/70/4545-163)
várják az érdeklődőket. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd legközelebbi fogadóórája február
13-án 16 órakor lesz a Fidesz-irodában.
»»A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJAI

Mérnök utca 40. Tel.: 205-3655. Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 10–13; kedd,
szerda, péntek: 15–17 óráig, e-mail: ujbuda@mszp.hu, www.ujbuda.mszp.hu, www.
facebook.com/mszpujbuda

Jogi tanácsadás: minden hónap harmadik szerdáján 15.30–17.30 óra között. Pszichológiai tanácsadás: minden hónap első keddjén 14–17
óra között (telefonos egyeztetés: Szőllősi Ágnesnél 06/20/979-3369).
»»A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.

»»A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI

Az Újbudai LMP Klub minden hónap
első péntekén 18–21 óra között az F2
Klubban (Fadrusz utca 2.) várja az érdeklődőket. Jöjjön el, és beszélgessünk helyi vagy országos ügyekről, problémákról, és ismerje meg a javaslatainkat! Tel.:
06/30/571-1922. Web: facebook.com/lmpdelbuda, E-mail: bp1122@lehetmas.hu,
Blog: delbudamaskepp.blog.hu

»»A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI

Bartók Béla út 96. Tel.: 06/70/372-5854, fogadóóra megbeszélés szerint.
Minden hónap első szerdáján taggyűlés 18
órától a Bartók Béla út 96. szám alatt. Minden
hónap utolsó csütörtökén kocsmapolitizálás
18 órától a Kosztolányi Dezső téren, a Lenke
sörözőnél.

»»A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI

Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091. Fogadóóra megbeszélés szerint.
»»A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI

Az újbudai választókerület elérhetőségei:
1506. Budapest 116. Pf.147. e-mail: budapest2@dkp.hu, Facebook: Demokratikus Koalíció Újbuda. Lakos Imre elnök:
06/30/932-7056.

apróhirdetés
»»Lakás, ingatlan

ELCSERÉLNÉM Sas-hegyi, I. emeleti, 2 szoba komfortos
lakásomat kisebbre, csak kerületi I. emeleti, csendes
környezetbe. 06/30/293-7831.
21/72 TULAJDONI hányad a Beregszász úton eladó.
www.2172sasadon.blogspot.hu
INGATLANKÖZVETÍTÉS többéves tapasztalattal, bruttó 2%
sikerdíjért. 06/30/784-7347.

»»Oktatás

SÍOKTATÁS műanyag pályán, kezdő-haladó szinten. www.
nanooksiiskola.hu
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
ANGOLTANÁR felzárkóztat, nyelvvizsgára, érettségire
felkészít. 3862-382, 06/20/546-8963.

»»Víz, gáz, villany, fűtés

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozó! 246-9021, 06/20/934-4664.

»»Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen! 06/1/202-2505, 06/30/2513800. Halász Tibor

»»TV, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállással. 06/30/8572-653.

»»Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a kerületben: 06/30/9210-948.

BARABÁS RICHÁRD (PM) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/70/902-1837, 205-3655
BUDAI MIKLÓS (MSZP–DK) önk. képv. Minden
hónap második csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda
(Bikszádi út 57–59.) Egyeztetés: 06/30-948-9341.
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Fogadóóra nincs. Kéresre házhoz megyek!
Bejelentkezés: gajarszki.aron@ujbuda.hu,
vagy sürgős esetben: 06/30/9882626.
GÖRÖG ANDRÁS (MSZP–DK) önk. kép.
Egyeztetés: 06/30/966-2187, mail@gorogandras.hu
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. Minden
hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy
F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig.
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.)
haidar.norbert@ujbuda.hu
HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 06/30/655-3033
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóórája előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624, e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Keller Zsolt (MSZP–DK)
Egyeztetés: 06/70/339-6580, zsoltkeller1@gmail.com
KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu,
06/30/817-2313
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján,
Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 www.kiralynora.hu
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130,
ludanyi.attila@fidesz.hu

pártok eseményei
»»A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

fogadóórák

LAKATOS: zárcsere, kerítés, rács, féltető, kapuk gyártása,
korlát, ajtóbehúzók. 06/20/380-8988.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere 06/20/321-0601.
MINDENFAJTA kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló, tessauer
ajtók és ablakok teljes körű és szakszerű javítását és szigetelését
vállalom! Többéves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 év
garanciával! 06/70/590-1351.
MINDENFÉLE kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását
vállalom, vidéken is. 06/30/682-4431.
BEJÁRÓNŐ 800 Ft/óra 06/30/895-9377.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
termőföld. 06/20/4646-233.
KISEBB lakatosmunkák, vízszerelés, hő- és hangszigetelések,
gipszkartonozások, belső munkák. 06/20/779-5751.

»»Gyógyászat

MOBIL masszázsággyal házhoz megyek! Gyakorlott
masszőr végez frissítő, relaxáló, svéd-, alakformáló, talpés babamasszázst. Kedvező árak, rugalmasság! 06/30/269-1139.
PEDIKŰR Kanizsai u. 7., vagy otthonában 06/20/919-6311.

»»Régiség

VIRÁG Erika! Készpénzfizetéssel vásárol mindennemű
régiséget: 06/30/324-4986.
19–20. századi magyar és külföldi művészek festményeit
keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére.
Nemes Galéria, 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.:
302-8696, mobil: 06/30/949-2900. E-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, antik
órát és bútort, ezüsttárgyakat, porcelánokat, bronzokat stb.,
teljes hagyatékot. 06/20/280-0151, herendi77@gmail.com
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
16. Tel.: 266-4154, nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19

»»Gondozás
IDŐS személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen
döntenénk el. 06/30/418-6663.

»»Állás
LEINFORMÁLHATÓ házvezetőnőt keresek kelenvölgyi
családi házunkba. Heti 2-4 alkalom. Jelentkezés: 06/70/8664231 vagy bgerla@gmail.com

»»Könyvek
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvű könyveket
vesznek. 06/20/4774-118.

»»Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.

»»GYÁSZ
MEGHALT az édesanyám, Komjáthy Oszkárné, született
Késmárki Ilona. Kérésének megfelelően csendben eltemettük,
fia dr. Komjáthy Attila, menye, unokái Gábor, Miklós
és feleségeik, dédunokái Bori, Boldizsár, Kristóf, Anna
és Julika.
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Dr. Molnár László (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hó első keddjén 16.30–
18 óráig, KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) Bejelentkezés
módja: a helyszínen személyes megjelenéssel az adott
időpontban. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó
második szerdáján 15–16.30 óráig. Bejelentkezés módja:
személyesen vagy telefonon. Újbuda Önkormányzata,
Budapest, Zsombolyai út 4. IV. emelet, Pappné Mika
Editnél a 3724-672-es telefonszámon
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu, Telefon:
+36/70/383-7230. Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra időpont és helyszín egyeztetése e-mailen
vagy telefonon lehetséges. E-mail: sass.szilard@ujbuda.
hu. Telefon: +36/20/669-3832
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Bejelentkezés alapján: 06/20/200-0781,
simicsko.istvan@fidesz.hu, Zsombolyai u. 5.
SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. Iroda:
Bp., XXII. kerület, Polgármesteri Hivatal (I. em. 44.)
Bejelentkezés fogadóórára: szabolcs.attila@parlament.
hu; 06/1/482-0188
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
szabo.andras@fidesz.hu
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 Minden hónap első
hétfőjén 16–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
VÉCSEI ÉVA (MSZP-DK) önk. képv.
Egyeztetés: 205-3655.
WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ) önk.
képv. Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján, tel.:
06/70/902-1839. Minden hó első keddjén 16–18 óráig,
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.), Weiner
Leó zeneiskola (Neszmélyi u. 30.) minden hónap utolsó
péntekén 17–18.30-ig.

Kerületi
kormányablak

Bocskai út 39–41.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00

Budafoki út 59.
Hétfő: 7.00–17.00 • Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 • Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00

közös
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Könnyedebben
a téli estéken

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról
készült elbűvölő fényképeket. A fotókat elektronikus formában
a media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

Új lakóink

Ocskai Zsófia vagyok,
2016. október 14-én érkeztem, hogy megkezdjem felfedezéseimet ezen
a világon. Lelkesedésem
továbbra is töretlen, minden érdekel, szívesen barátkozom más babákkal.
Nagyon szeretem az állatokat, leginkább a kutyusokat. Ha pedig meghallom a kedvenc számomat,
egyből táncra perdülök.

Magyar ízek élményekkel tálalva
VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem u. 2. • + 36 1 208 40 27
Részletek: buda.vakvarju.com

A hideg téli napokon hajlamosabbak vagyunk szénhidrátban gazdagabb ételeket
fogyasztani. A bikiniszezon
közeledtével azonban egyre
többen választjuk a kön�nyebb, egészségesebb fogásokat. A VakVarjú konyhafőnöke ezúttal egy bulguros
fogással segít ebben. Nagyon
jó köret, hasonlít a rizshez,
de kicsit pergősebb az állaga, és gyakorlatilag percek
alatt kész. A bulgur gazdagabb rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban,
mint a rizs vagy a kuszkusz.
Glikémiás indexe 46, míg
a sima rizsé 70–90 körül
van. B-vitamin és vas is van
benne jócskán, ezért sok dietetikus javasolja fogyasztását. Nagyon jól átveszi
az ízeket, ezért népszerűek
a bulgurból készült saláták
sok zöldséggel és zöldfűszerrel. Ha köretként készítjük vagy főzzük, átpiríthat-
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juk olajon, esetleg hagymát,
fokhagymát is tehetünk
hozzá, hogy kellemesebb
íze legyen, és felöntjük legalább kétszeres vízzel, esetleg
zöldséglével, majd hagyjuk,
hogy a folyadékot felvegye.
Illik hozzá a vöröshagyma,
a póréhagyma, a fokhagyma,
a zeller, a sárgarépa és a paradicsom különösen. Finom
saláta lehet főtt lencsével,
csicseriborsóval. A friss fűszerek közül a petrezselyemzöld, a menta, a száraz fűszerek közül pedig a borsfélék,
a majoránna, a gyömbér,
a kakukkfű lehet jó társa.

Aszalt paradicsomos
bulgur
Hozzávalók:
• 15 dkg bulgur
• 10–15 szem aszalt paradicsom
• 2 evőkanál olaj
• 1 fej vöröshagyma
• 1 sárgarépa
• só, bors, oregánó, bazsalikom, petrezselyem
• reszelt parmezán a tálaláskor ízlés szerint

Elkészítés:
A hagymát és a sárgarépát
aprítsunk fel, majd kevés olajon pirítsuk meg. Adjuk hozzá a bulgurt, keverjük össze,
és dupla mennyiségű vízben
tegyük fel főni. Fűszerezhetjük sóval, bazsalikommal,
oregánóval. Vágjunk apróra
néhány szem aszalt paradicsomot, és tegyük a bulgur
hoz. Fedjük le, és hagyjuk,
hogy a búzatöret a vizet magába szívja. Tálaláskor szórjuk meg petrezselyemmel,
illetve ha szeretjük, reszelt
parmezánnal.

Bábiczki Zsófia a nevem, 2017. március 21-én
04.18-kor láttam meg
az ébredező napsugarakat
a Szent Imre Kórházban.
A bátyámnak szeretek
a legjobban kacarászni.
Kedvenc fogásom a zoknim, bármikor, bármilyen
pózban le tudom venni,
és megízlelgetni.

Kelenföldi farsang
a mohácsi Zauvijek busócsoport részvételével

2018. február 4. (vasárnap)
14.50–18.00
Résztvevők:

Csodavilág gyerekzenekar
farsangi műsora

Vizin délszláv zenekar
vendégszereplésével

Téltemető máglyagyújtás
16 óra után

Albert utca 26. (Óvodakert), a Lecsófesztiválok helyszíne.
„Kólózás” (örömtánc) a busókkal napnyugtakor.

Program:

14.50 gyülekező az Albertfalvi Közösségi Ház előtt (Gyékényes u. 45–47.)
15.00–15.45

Busók vonulása

15.45 megnyitó beszéd

15.55–16.30 Gasztronómiai érdekesség:
16.30 tűzgyújtás, közös örömtánc

Sokác bab kóstolás mindenkinek

Útvolaterv:

A rendezvény védnökei:

2018. február 23. 20h
Belépő: 2900 HUF

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter

dr. Hoffmann Tamás polgármester és
Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
A rendezvény házigazdája:

Ludányi Attila
és a Porway’s Art Művészeti Egyesület

Fotó: MTI/Újvári Sándor

Albertfalvi Közösségi Ház • Fehérvári út • Kondorosi uszoda • Albert utca 26.

